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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES
TORDASIAK!
Az idei év továbbra is teljesen
más, mint a többi. Hiányzik
belőle a kiszámíthatóság. Próbálunk tervezni, és - ha eljön
az ideje - improvizálni is, hogy mégis valósuljon meg
valami abból, amit szerettünk volna. Máshogy alakulnak
a bevételeink, így alakítani, csökkenteni kell a kiadásainkat is. Közben egyre többen megkeresnek írásban és
szóban is, hogy mik lehetnének még az önkormányzat
feladatai, miket csináljunk még meg. Pont erről írtam két
lapszámmal ezelőtt, hogy mások a terveink és mások a
lehetőségeink. Tudom, hogy a mai világban egyre népszerűtlenebb a nyomtatott hír, az újság, pedig az itt élőknek írjuk, szerkesztjük. Azért, hogy elolvassák. Írunk
arról, hogy mi történik az itt működő intézményekben,
közösségekben. Hogy mik az együttélés szabályai, miket
kellene betartanunk, hogyan figyeljünk másokra, mik a
kötelességeink a településsel szemben. Sajnos ez utóbbiak
kezdenek feledésbe menni, mert egyre többen gondolják
azt, hogy nekik joguk van ehhez, meg ahhoz, még akkor
is, ha ezzel a többieket zavarják. Ilyenné kezd válni a
világ ahelyett, hogy az lenne a fontos, hogyan tudunk
embertársainkkal együtt élni, esetleg örömet okozni,
jót tenni nekik. De ezen még tudunk változtatni. Egy
közösségben akkor mennek a dolgok és akkor fejlődik, ha
sokan fontosnak tartják és dolgoznak érte. Így van ez egy
faluban is, és akár egy városban is. Tordason is nagyon
sokan tették, teszik a dolgukat mindannyiunkért, többségében névtelenül. Sokaknak természetes, hogy szép a
falu, fejlődünk, működnek a közösségeink, van újságunk,
pedig sok munka van mögötte. Ha azt szeretnénk, hogy
továbbra is ezen az úton haladjunk, akkor oda kell tenni
magunkat. Nem okoskodással, nem csak a problémák felvetésével, sorolásával, hanem konkrét megoldásokkal és
kétkezi munkával. Az eredmény önmagáért fog beszélni.
A nyári szabadságolások és elvégzett tanfolyamok után,
szeptember vége felé ismét teljes létszámmal dolgozik a

a temető emlékparkja
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Polgármesteri Hivatal. A jegyző asszony és egy kolleganő
elvégezte az anyakönyvi szakvizsgát, így újra a községházán tudjuk majd fogadni az ilyen ügyekkel kapcsolatos
ügyfeleinket. Az önkormányzat fizikai brigádja a szokásos növénygondozási és karbantartási feladatain felül
elkészítette a temető emlékparkjának járdáját és elhelyezett egy padot is. Ugyancsak új, kovácsoltvas padokat
helyezett el a tornaterem elé is, mely régóta tervben volt.
Közben újra beadtuk a pályázatunkat a temető ravatalozójának felújítására, előtetővel való bővítésére. Nagyon
fontosnak tartjuk ezt a beruházást is, még akkor is, ha
csak részekben fogjuk tudni megvalósítani. A Csillagfürt
lakópark központi terére tervezett játszótér pályázatunk
sajnos nem nyert, de a lakókkal való összefogással mégis
meg szeretnénk újítani az ott lévő játszóeszközöket.
Minden év októbere az emlékezés hónapja. A hó első
napján emlékezünk a köztünk élő idősekre, akik az
elmúlt évtizedekben tették becsülettel a dolgukat. 6-án
emlékezünk az 1848-as szabadságharc kivégzett vértanúira. 23-án az országot felrázó 1956-os szabadságharc
hőseire. A hónapot követően (a hónap végén?) pedig az
elhunytainkra, akik előttünk éltek, alkottak. Köszönjük
mindannyiuknak az életüket, hogy van országunk és
helyünk a világban! Éljünk mi is mindannyiunk javára!
 Juhász Csaba polgármester

új padok a tornaterem előtt

RÖVIDESEN SZILÁRD
BURKOLATOT KAP A
KÖLCSEY UTCA VÉGE
Az előzetes hírek ellenére mégis nyertünk a Magyar
Falvak Program útépítési pályázatán. Így kibővítve
aszfaltburkolatot kap a Kölcsey és Köztársaság út
közötti út, valamint kiszélesítjük a Köztársaság utcát
a Rákóczi utcától a Csillagfürt lakópark bejáratáig. Az
elnyert támogatás közel 20 millió forint. Köszönjük
Tessely Zoltán képviselő úrnak, hogy a sok munkája,
települése mellett szívén viseli és segíti is Tordast!
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ISMÉT MEGÚJUL
KÉT JÁRDÁNK
Elkezdődött a Magyar Falvak Program keretén belül
a járdaépítési pályázatunk megvalósulása. Ennek
eredményeképpen először a Szabadság úti „nagykanyar” járdája újult meg. Az építkezés a Köztársaság
utcában folytatódik. A beruházásra közel 5 millió
forintot nyertünk a 6 millió forint önrész mellé.

ÚJ INFORMÁCIÓS
TÁBLÁK
AZ ÖREGHEGYEN
A régiek helyére új táblák kerültek kihelyezésre,
melyek az utcák nevein kívül tartalmazzák (az
érvényben lévő Szabályozási terv szerint) a telkek
helyrajzi számait és fel vannak tüntetve az épületek
is. Mindezt kiegészítettük az Öreghegyre vonatkozó
Helyi Építési Szabályzat és a Településképi Rendeletünk ide vonatkozó részeivel és a szükséges eljárások
leírásával. Reméljük mindezekkel még jobban segítettük az Öregheggyel kapcsolatos tájékoztatást.
 Juhász Csaba polgármester

HIVATALI HÍREK
Szociális tüzifa

Égetés

Önkormányzatunk sikeresen pályázott 62 erdei köbméter keménylombos szociális tűzifára.

Kerti hulladékot ismét lehet égetni (utoljára)
november 30-ig, vasárnap és ünnepnap kivételével,
8 és 19 óra között. De nyomatékosan kérjük, hogy polgármester úr ajánlását vegyék figyelembe, mely a koronavírus járvány első hullámakor is érvényben volt, hogy
az égetést korlátozzuk szombati napokra.

A pályázati feltételek kiírására október elején
kerül sor.
Kérjük, figyeljék a hirdetőtáblákat!

Bursa ösztöndíj
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
„A” típusú: felsőoktatási hallgatók számára a
2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első
félévére vonatkozóan.
„B” típusú: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
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(További információk a www.emet.gov.hu oldal Bursa
Hungarica menüjében.)
Önkormányzatunk Képviselő-testülete szeptember
végi ülésén dönt a támogatási rendszerhez való csatlakozásról. Pozitív döntés esetén október 5-ig a pályázat kiírásra kerül. Benyújtási határideje 2020.
november 5. A maximálisan elnyerhető támogatás
2020-ban havi 10 ezer Ft volt.
Figyeljétek októberben Tordas Község facebook oldalát, honlapját, valamint a községi hirdetőtáblákat!
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MIT KELL TENNÜNK,
HA FELÚJÍTUNK,
VAGY HA ÉPÍTÜNK
VALAMIT?
Sokan azért laknak itt és szeretnének ide költözni, mert
– többek között – szép a településünk. Ennek védelme
érdekében készült el 2018-ban a Településképi Rendeletünk. Ha bármilyen felújításban (akár csak festés
is!), vagy építkezésben gondolkoznak, kérem olvassák el a rendelet előírásait, és CSAK ANNAK MEGFELELŐEN kezdjék el a munkát!
Ha bizonytalanok abban, hogy megvalósítható-e, amit
elterveztek, nyugodtan keressenek engem. Köszönöm,
hogy együtt tudunk vigyázni közös értékeinkre!
 Juhász Csaba polgármester

Részlet a Településképi Rendeletből
Az építtető vagy megbízottja köteles szakmai konzultációt kérni a tervezett építési tevékenységet megelőzően, ha:
a) a lakóépület egyszerű bejelentési vagy építési
engedélyezési eljárás hatálya alá tartozik, vagy
b) helyi védett értéket érint.
Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden esetben építmény építésére, bővítésére
és településképet érintő átalakítására irányuló építési,
fennmaradási és összevont engedélyezési eljárást
megelőzően.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni minden közterületről, közforgalom által használt területről
vagy közforgalom céljára átadott magánterületről látható, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött épí-

SZELEKTÍV KUKÁK
BEVEZETÉSE
Tájékoztató az elkülönített
hulladékgyűjtésről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:
A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező
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tési tevékenység megkezdése előtt, az alábbi esetekben:
a) Építési engedéllyel építhető építmény homlokzatának megváltoztatása esetében, ha az építési
tevékenység az építmény tartószerkezeti rendszerét, alapozását nem érinti;
b) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró áthidalót nem érintő, de méretét tekintve a meglévőtől eltérő cseréje esetén, a
homlokzatfelület színezése esetén;
c) Új, önálló, homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló égéstermék-elvezető kémény építése
esetén, melynek magassága nagyobb, mint 4,0
m, de 6,0 m-t nem haladja meg;
d) Nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén;
e) Nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, de legalább 20 m2 alapterületet,
vagy 3,0 m épületmagasságot elérő, nem emberi
tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása esetén;
f) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt
mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;
g) Meglévő épület homlokzatához illesztett előtető,
védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása esetén;
h) 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60
m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója,
nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó
edénynek nem minősülő, föld feletti tartály,
tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén;
i) Közterülettel határos kerítés, s azzal egybeépített építmények építése, átépítése esetén;
j) Cégtábla és egyéb grafikai elemek elhelyezése esetén.

a háztartásokban keletkező hulladékot a keletkezésükkor
külön gyűjteni, szelektálni, válogatni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.
Mi a teendő?
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, új tájékoztató matricával
ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe
az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot
kell elhelyezni.
Ennek érdekében Önnek a teendője, hogy a kijelölt
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időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon
kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet
állagát megóvja, és azt rendeltetésszerűen használja.
Az új gyűjtőedény átvételi helye és ideje Tordason:
2020. november 5-6. (csütörtök-péntek)
8-12 óra és 13-16 óra között,
valamint november 7-én (szombat) 8-12 óra
között a Polgármesteri Hivatal udvarán.
Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen
átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az
átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz mintát talál a www.kdv.hu oldalon.

Tájékoztató az elkülönítetten
gyűjtendő hulladékok köréről
és a gyűjtőedény használatáról
A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után
közszolgáltatója a házhoz menő szelektív gyűjtést az
alábbiak szerint végzi az Önök településén:
Műanyag-, fém-, és papír csomagolási hulladék gyűjtése
Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat
szíveskedjen gyűjteni:
 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, alufólia, fémtálcák, fém zárókupakok
 nem kötegelhető papír hulladék,
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű
italos kartondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva
rakják a gyűjtőbe, így kevesebb helyet igényel!
Kérjük ne tegyen bele gyermekjátékot, nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat.
Papírhulladék gyűjtése kötegelve:
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva
és összekötözve az edény mellé helyezze el, olyan módon,
hogy az a forgalmat ne zavarja és szét ne szóródhasson!
 újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
Üveghulladék gyűjtése közterületre kihelyezett
szelektív üveggyűjtőben:
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőkbe csak
az alábbi, üres állapotú csomagolási üveghulladékot
helyezzék, kupak és fedél nélkül:
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Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött,
hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy
ebben az edényben milyen hulladékok gyűjthetők, a mellékelt szórólap és az edény oldalára ragasztott tájékoztató
segít eligazodni.
A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényzetében gyűjtse. Ennek elszállítása a legtöbb
településen továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Ott ahol ez változik, közszolgáltatója idejében tájékoztatni fogja.
Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző
közszolgáltatója honlapján: www.vhg.hu
Köszönjük együttműködését!


Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

 italos üvegpalack, befőttes üveg,
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, tükör, jármű
szélvédő, fénycső, kerámia.

Üveghulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben:
A hulladéknaptárban külön megjelölt napokon áttetsző
zsákban kihelyezheti az alábbi, üres állapotú csomagolási
üveghulladékot, kupak és fedél nélkül:
 italos üvegpalack, befőttes üveg,
Nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő,
fénycső, kerámia.
A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egyidőben
történik!
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ne legyen
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és papírhulladék elszállítása továbbra
is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja.
Ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló
edényzet átvételével az alábbiakat tudomásul veszi:
1. Hulladékgyűjtő edényzetnek a hulladék elszállítását
megelőzően a közterületre való kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásról az Ingatlanhasználónak
kell gondoskodni. Az Ingatlanhasználó az edényzetbe
csak a tájékoztatóban felsorolt, hasznosítható hulladékokat helyezheti el.
2. Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén
az Ingatlanhasználó köteles az új igénybevevő adatainak
bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a Közszolgáltatóval. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
3. Ingatlanhasználó az edényzetet köteles a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. Az edényzet rendeltetésellenes használatából adódó károkért,
valamint az edényzet elvesztéséért, megsemmisüléséért
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az Ingatlanhasználó kártérítési felelősséggel tartozik.
4. Ingatlanhasználó az edény átvételével kötelezi magát
arra, hogy azt csak szelektív hulladékgyűjtésre használja,
és gyűjtési napokon ürítésre kihelyezi reggel 6 órára.
A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonát és a Depónia

Ha Ön nincs a listán
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Amennyiben Ön nem szerepel a szelektív hulladékgyűjtő edény átvételére jogosultak listáján,
vagy bármely adata eltér a listában szereplőtől, kérjük adategyeztetés céljából forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, a járványügyi helyzet miatt elsősorban telefonon:
Telefon: (22) 579-185
vagy írásban az alábbi elérhetőségek egyikén:
E-mail: info@vhg.hu
Online ügyfélszolgálat: www.vhg.hu
Levélcím: 2484 Agárd, Mester u. 2.

Nonprofit Kft, mint Közszolgáltató bérleményét képezi.
Köszönjük együttműködését!
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás, Depónia Nonprofit Kft.,
VHG Kft.


Személyesen:
Ügyfélszolgálatunkon: 2484 Agárd, Mester u. 2.
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 7.00-19.00,
Péntek: 8.00-12.00
Az adatmódosítást követően az edény átvételének lehetőségéről az Ön által megadott elérhetőségen értesítjük,
melyre az önkormányzat által lebonyolított edényosztást
követően kerül sor.
Az edény átvételéig a szelektív hulladékgyűjtés zsákos
kihelyezéssel természetesen továbbra is igénybe vehető!
Köszönjük együttműködését!
 VHG NONPROFIT KFT.

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete a 2020. február
25-én tartott ülésén
 a köztisztviselőkével azonos mértékben határozta meg
a polgármester cafeteria összegét (bruttó 200 000 Ft)
 elfogadta Simon Péter telekvételi ajánlatát
 elfogadta Tóth Károly és Király Bianka telekvételi
ajánlatát
 miután Fehér Dorottya visszalépett a telekvásárlási
pályázattól, visszavonta korábbi, ezzel kapcsolatos elfogadó határozatát
 elfogadta a 2019. évről szóló végrehajtási beszámolót,
és a jogszabályokkal való párhuzamossága miatt, hatályon kívül helyezte az Adóbehajtási Szabályzatot
 úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi Alap számlán
lévő 1 536 759 Ft összeget az árkok tisztításra és
mélyítésére, illetve zöldfelületek fenntartására fordítja.
 elfogadta a közbeszerzési tervet, miszerint a 2020.
évre nem tervez olyan beruházást, amely során közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
 meghatározta az óvodai beiratkozás időpontjait
 meghatározta az óvodai csoportok számát és létszámát
Tordas Község képviselő-testülete a 2020. március
31-én tartott ülésén
 elfogadta a 2020. évre vonatkozó likviditási tervet
 döntött arról, hogy tovább tárgyal a köztisztaságról
és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
 egy tulajdonos kérelmére, egy terület besorolása miatt
módosította a Településszerkezeti tervet és a helyi Építési Szabályzatot a Szabályozási Tervvel
6

elfogadta a Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megküldött, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
2019. évi költségelszámolását
 döntött arról, hogy a Köztársaság út folytatásában
lévő, 10/35, 10/36, 10/37, 10/40, 10/41, 10/42 hrsz-ú
ingatlanok szennyvízkezelésére, valamit az ivóvíz ellátására szolgáló közműveit térítésmentesen átveszi.
 elhalasztotta a Tordasi temető B parcellája egy részének újranyitásáról szóló döntését
 elfogadta Kurucz Judit és Mahó Péter telekvételi ajánlatát
 hozzájárult a Tarnóczai Judittal kötött adásvételi szerződés módosításához
 döntött arról, hogy a Helyi közutakra vonatkozó fejlesztési terv elfogadását, a Parkolási rendelet elfogadását, a közterületeinkkel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálatát és a Szociális rendelet felülvizsgálatát egy
későbbi időpontban fogja tárgyalni


Tordas Község képviselő-testülete a 2020. június
30-án tartott ülésén
 elfogadta a Tordasi Mesevár Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámolóját
 meghatározta a Tordasi Mesevár Óvoda nyári zárva
tartását
 elfogadta a Tordasi Községi Könyvtár 2019. évi beszámolóját
 elfogadta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló, felülvizsgált rendeletét
 döntött arról, hogy úgy módosítja a szociális ellátásokról
szóló rendeletét, hogy a Tordasi Tanulmányi Ösztöndíjat
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kiterjeszti az összes középfokú oktatásban részt vevőre
 elfogadta a szociális ellátásokról szóló rendeletét
 jóváhagyta a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri határozatokat
 módosította az önkormányzat 2019. évi költségvetését
 elfogadta az önkormányzat 2019. évről szóló beszámolóját
 elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
 elfogadta a Támogatott szervezetek (Tordasi Nyugdíjas Klub, Gyúrói Református Egyházközség, Tordasi
Baptista Gyülekezet, Tordasi Evangélikus Egyházközség, Tordas Sportegyesület) 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját
 elfogadta a Kárpátaljai magyar fiatalok 2019. évi üdültetésével kapcsolatos beszámolót
 döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az „Önkor-

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” programra. A pályázat keretében a Kölcsey
utca és a Köztársaság út közötti összekötő út megépítéséhez szükséges 20 millió forint 85%-ára, azaz
17 millió forint támogatás elnyerésére nyújtanak be
pályázatot, melyhez a szükséges önrészt (3 millió forintot) az Önkormányzat a tartalék terhére biztosítja.
 döntött arról, hogy a Tordasi Temető B parcellájának
a 8. sortól a 31. sorig tartó részén – amelybe régen az
Idősek Szociális Otthonában elhunytakat temették –
emlékkertet és füves parkot alakít ki. Ezen a területen
temetési hely nem kerül kialakításra.
 döntött arról, hogy 2020. augusztus 20-án a tűzijáték
megrendezésre kerüljön.
A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

„OPERA-SZERELEM”
SZEPTEMBER 8-ÁN A
HANGYÁBAN
A nívós előadást köszönjük szépen Nánási Helgának,
László Boldizsárnak, a zongorán kísérő Rákai Andrásnak,
továbbá a remek hangulatot a kedves közönségnek!
Fotók: Milichovszky Emőke

Kedves Vendégeink!
A művelődési házba történő belépéskor kötelező a
maszk szabályos viselése, valamint a kihelyezett
kézfertőtlenítő használata! Kérjük, csak egészségesen, tünetmentesen látogassák intézményünket,
azon belül is eseményeinket, csoportos foglalkozásainkat! Köszönjük!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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ISKOL A

ISKOLAI HÍREK
Ünnepélyes körülmények között az 1. osztályos gyermekek és az ő szüleik részvételével kezdetét vette a 20202021-es tanév.
Szeretettel vártuk a kicsiket az iskolába, s örültünk
mindannyian, hogy ennek a várakozásnak az ünnepélyességét megadhattuk nekik és a szülőknek is. Meghívást kaptunk a tanévnyitó istentiszteletre, ahol Jácint
atya megáldotta a gyermekek iskolai felszerelését, Isten
áldását kérve az új tanévre.
Minden nehézség ellenére személyesen vagyunk jelen
az iskolában, s mindannyian bízunk abban, hogy így
folytathatjuk a tanévet.
Kicsit visszatérve az elmúlt időszakra örültünk, hogy
sikerült a nyári táborokat megtartani. Hittantáborokban,
kézműves, illetve napközis, kreativ táborban találkozhattak újra a gyerekek az elrendelt karantén után a nyári
időszakban.
Mindannak ellenére, hogy a vírus jelenléte beárnyékolta iskolánk életét – s persze most sem érezhetjük
magunkat teljes biztonságban – történtek változások,
melyet nagyon megköszönünk a fenntartónak.
Az iskola alsó udvarán a kicsiknek egy mászókával és
csúszdával bővült a játéklehetőség. A felső udvaron pedig
kosárlabdapálya került kialakításra. Örömmel vették birtokba a gyerekek.
A szokásoktól eltérően zajlottak a szülői értekezletek.
Elsősorban az 1., 5. és 8. osztályosok osztályfőnökei értekeztek a szülőkkel, s természetesen szükség, illetve szülői
igény esetén a többi osztályban is zajlottak értekezletek.
Online módon megalakult az SZMK, továbbra is Kiss
Krisztina az SZMK elnöke. Köszönjük eddigi munkáját, s

reméljük a jó együttműködést a továbbiakban is.
Sajnos naponta küzdünk azzal, hogy figyeljünk a fertőtlenítésre, a gyermekek állapotára. Mindent elkövetünk, hogy ügyeljünk a biztonságra, szellőztetésre, a járványügyi szabályok betartására. Természetesen készen
állunk arra az esetre is, ha mégis online oktatásra kellene
átállnia az intézménynek.
Egységes rendszerben fogunk dolgozni mindannyian,
de reméljük, hogy erre nem kerül sor. Ennek feltétele nyilván az, hogy mindenki betartsa a szabályokat, amelyeket
mindannyian jól ismerünk.
Közösségi programokat most nem tervezünk, ezzel is
védve magunkat, a diákjainkat, a szülőket az esetleges
fertőzésektől. Elmaradnak a reggeli közös gyülekezők,
sorakozók, áhitatok. Helyette az osztályfőnökök végzik
el a közös imádságokat.
Zajlanak a mindennapok, próbálunk vigyázni, óvatosnak lenni a jelen helyzetben. Kívánok mindenkinek jó
egészséget, sok sikert a mindennapokhoz!


Somfai Sándorné - igazgatóhelyettes

Balogh Zoltán igazgatóhelyettes bemutatkozása
Augusztus közepe óta dolgozom a tordasi iskolában,
ahol igazgatóhelyettesi feladatokat látok el, illetve a
két hetedik osztályban földrajzot, az ötödik évfolyamon pedig katolikus hittant tanítok. Családommal
(feleségemmel és két gyermekünkkel) Pátyon élek,
innen indulok nap mint nap, hogy ebben a rendkívüli, embert és türelmet próbáló időben az Iskola
hasznára, segítségére legyek. Előző munkahelyemen
huszonhárom éven át oktattam, neveltem az ifjúságot, és reményeim, terveim szerint itt, Tordason sem
fogok sokkal kevesebbet eltölteni. Megtapasztalva az
itt élők és dolgozók szeretetét ez nem is tűnik olyan
lehetetlennek...
 Balogh Zoltán
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együttműködését az óvintézkedések,
„Hej, óvoda,
szabályok elfogadásában. Új kollégaként
óvoda,
Kovács-Nagy Ágnes érkezett közénk,
de fényes az ablaka,
valamint Millichovszkiné Szalai Ilona és
de tágas az ajtaja,
Ujszásziné Antal Ildikó is újra része lett
Valóban, a gyermekek újra birtokukba
de szép tiszta
a mindennapjainknak.
vették az óvodát. A régen várt találkominden terme,
A kellemes meglepetésekből sem volt
zások valósággá váltak, és csak mesélzsibong a sok
hiány! Két aranyhalacska is otthonra lelt
tek egymásnak élményeikről. Nagyon
gyerek benne;
az óvodában. A gyermekek segítségével
vártuk már a közös beszélgetéseket,
olyan, mint egy kacsalábon
gondozzuk az új kis jövevényeket. Ha
történeteket, a velük való játszás öröforgó, ékes palota.”
nagyobbak lesznek és közösen gondosmét. Csak sürögtünk-forogtunk, hogy
kodunk róluk, reméljük, teljesítik, majd
(Kormos István)
minden a teljes pompájában ragyoga kívánságainkat! Forgófotelek kerültek
jon, mire kinyílik az óvoda kapuja. A csoportszobák minden csoportszobába a Százlábú Gyermektámogató
harmóniáját, szépségét a kolléganők nagy-nagy igye- Alapítvány jóvoltából, melyek a forgó mozgás elsajátíkezete tette varázslatossá. Tiszta, szép, rendezett tását és az egyensúlyérzék fejlődését segítik elő, nem
környezetben tudtuk fogadni óvodásainkat. Hálás
utolsó sorban relaxációs térként is szolgálnak. Új öltököszönetemet szeretném kifejezni, azoknak, akik az zőszekrények kerültek beszerzésre a Nyuszi csoport
előkészületekben segítségünkre voltak és támogatták számára. Nagyon örülünk az új lehetőségeknek! Közaz intézményt! Így Juhász Csaba polgármesternek, a ben persze, sokat tornázunk, éneklünk, rajzolunk, fesképviselőtestületnek, az Önkormányzat dolgozóinak, tünk és mindemellett reméljük, hogy a napocska meleg
Elaforg 2000 kft.-nek, Payer Sándornak és családjának, sugarai örömteli levegőzésre, udvari játékra még sokáig
Rózsa pálinkafőzdének, Kerek Szabolcsnak, Pilinyi hívogatnak Minket!
Bélának, Szabó Jánosnak, Diósi Endrének. Nem utolsó
sorban szeretném megköszönni a családok segítő
 Diósiné Besenyei Boglárka Mária

RAJZPÁLYÁZAT
Kedves Gyerekek!
Előző cikkünkben egy rajzpályázatra hívtunk benneteket,
hiszen 10 éves az óvodánk!
Ha van kedvetek, egy-egy
kedves óvodás élményt lerajzolni, ne késlekedjetek!
A rajzok beadási határideje
október 10. Várjuk alkotásaitokat sok szeretettel!
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ÓVODA

MESEVÁR
HÍREK

EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

LEGYEN MEG
A TE AKARATOD!
Mt 6,10 b
Hónapokkal ezelőtt voltam fültanúja egy párbeszédnek,
mely azóta is motoszkál a fejemben:
- És milyen az új hely?
- Az új hely? Biztosan szuper.
- Biztosan? Ezt, hogy érted?
- Hát úgy, hogy nem mi vagyunk ott. Mi pont az ellenkező irányban vagyunk.
- Tényleg? Ezt nem tudtam, nagyon sajnálom.
- Igazából sokkal jobb így nekünk, ne sajnáld…
Sokkal jobb így… biztosan velünk is előfordult már,
hogy kimondtuk ezt a gondolatot. Sokkal jobb lett így,
mint ahogy mi elterveztük. Ember tervez, Isten végez.
Mindannyian ismerjük ezt a közmondást, melynek eredete a Példabeszédek 16. fejezetének 9. verse: Az embernek
az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. „Legyen
meg a te akaratod!” Mindannyian ismerjük és mondjuk
a Miatyánk szövegét. De vajon tudjuk-e mindig őszintén így gondolni? Tudunk-e valóban hálásak lenni, hogy
másképpen alakultak a dolgaink, mint ahogy elterveztük? Tudunk-e türelemmel várni, hogy megtapasztaljuk
azt, amit Isten eltervezett sokkal-sokkal jobb, mint mi
azt gondolnánk. Természetesen, ha sokkal jobb lett, kön�nyebben el tudjuk fogadni. De azt is tudom, hogy vannak
nagyon fájdalmas „Miért?”-ek. Megtapasztaltam én is ezt.
Viszont megtapasztaltam a csodát is, mely a „Miért?” után
érkezett. Amikor azt gondoltam, hogy egyedül vagyunk a
gondjainkkal, kiderült, hogy két gyülekezet, a város lelkészeivel az élén, bizony ott állnak mögöttünk, láthatatlanul,

de annál tevékenyebben. Lehet, hogy egy elvesztés, pont
a megtalálásban, egymásra találásban ad segítséget. Lehet,
hogy egy otthon hagyott kocsikulcs, éppen egy balesettől
mentett meg bennünket, bár mi csak a bosszúságot érezzük, mert elkésünk a munkából. De lehet, hogy meg sem
érkeztünk volna oda… A miértek pedig ott zakatolnak a
fejünkben… Miért pont velem történik mindez???
Nemrégiben hallottam egy bizonyságtételt, mely megerősített a fentiekben. Sok mindenben biztosak vagyunk,
és természetesnek vesszük, amit eltervezünk. Csak a
legalapvetőbb dolog, hogy bevásárolunk, igazából szinte
bármikor. Vannak olyan üzletek, melyek 0-24 óráig
nyitva vannak, így tényleg bármikor tudunk vásárolni
menni. Vagyis tavasszal megtapasztaltuk azt is, hogy
tudtunk… mert nem úgy mentünk vásárolni, mint
azelőtt, mert már nem mehettünk akármikor… és nem is
vehettünk meg akármit, amit felírtunk a listánkra, mert
lehet, hogy éppen hiánycikk volt, és sokáig az is maradt…
Nem mehettünk el bármikor bárhová. Ami biztos volt,
már nem az. De egy dolog igazán biztos, hogy a terheinket, gondjainkat letehetjük a kereszthez. 0-24 óráig.
Hogyan? Kulcsoljuk össze kezeinket, és kezdetnek éppen
elég annyi is, hogy „Megfáradtam Istenem! Hozzád
jövök, segíts nekem!” Segíteni fog, ebben teljesen biztos
vagyok, hiszen Jézus hív is bennünket: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
Ember tervez, Isten végez. Én azt kívánom, hogy valóban
Ő intézze dolgaimat, gondolataimat. Azt kívánom, hogy tudjunk mindannyian Benne bízni, hogy mint szerető mennyei
Atya a lehető legjobbat akarja az ő gyermekének. Mert azok
vagyunk mindannyian! Az Ő csodálatos alkotása.
 KP

MÁRKUSZÍNHÁZ
Gyúró
Augusztus utolsó szombatján a nyár vidám lezárását
kínálta nekünk a pécsi MárkusZínház. Egész nap különleges szabadtéri játékokkal próbálhatták ki ügyességüket
kicsik és nagyon. Majd pedig az „Égigérő fa” mesejátékban
küzdhettünk együtt a főhőssel, hogy számtalan veszél�lyel dacolva kiszabadíthassa a királykisasszonyt. Egy kicsit
hasonlít a mostani időszak erre a történetre. Nem tudjuk
pontosan milyen kihívások előtt állunk, milyen váratlan
helyzetekre kell a közeljövőben megoldást találnunk. A
vírushelyzet miatti bizonytalanság sokakat aggodalommal tölt el. Mégis, fontos látnunk, felismernünk, hogy
nem vagyunk magunkra hagyva. Isten igéje útmutatás, a
Krisztussal való közösség élet, az imádság erő és a figyelmes testvéri szeretet bátorítás lehet sokunk számára.
 Süller Zsolt
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CSALÁDOS TÁBOR
2020
Augusztus 9-14-e között gyülekezetünkből 12 család
Nagybörzsönyben az Ifjúsági Táborban töltött el pár
felejthetetlen napot. A természeti környezet önmagában
rengeteg kikapcsolódási lehetőséget kínált: túráztunk
nappal, illetve főként a gyerekek nagy örömére éjszaka
is; kisvasutaztunk, hajóztunk a Dunán. A tábor területén lévő kis patak is sok-sok felfedeznivalót kínált.
Megismerkedtünk a falu nevezetességeivel, métáztunk,
számháborúztunk, reggelente tornával ébredtünk. A
legkisebbek Ringató foglalkozásnak örülhettek, a legnagyobbak borkóstolónak. A reggeli és esti áhítatokon minden család bemutatkozott és megosztotta egymással az
elmúlt év legfontosabb történéseit. A napindító áhítatok
alapjául általában az aznapi útmutatói igék szolgáltak.
A táborhoz készített énekfüzet dalait még a mai napig
énekelgetjük, dudorásszuk itthon. Tábori pólónkat most
is nagy örömmel vesszük fel, hogy felidézhessük, milyen
felemelő élmény volt együtt Isten közelében lenni. A sok
program és a vendéglátóink kedvessége mellett számomra
a legmeghatározóbb ez alatt a pár nap alatt a béke érzése
volt, valamint Isten és egy hatvanfős, sokszínű család
szeretetének megtartó ereje.
 Tóthné Gál Tímea

KALÁKA KONCERT
Szeptember 5-én a tordasi parókia udvarában fogadtuk a
Kaláka együttest. Becze Gábor, Gryllus Dániel és Radványi Balázs gyermekdalokból válogatva egyórás koncertet
tartott. Gyülekezetünk csodaként élte át az együtt töltött
időt. A gyerekekkel mi felnőttek is énekeltük a már jól
ismert dalokat. Volt lehetőségünk személyes beszélgetésekre is a művészurakkal. A koncert után vásárolhattunk
CD-ket, könyveket is. Kaptunk autogramokat, amiket
többen a pólójukra kértek. Hálás vagyok Istennek. Köszönet a jó szervezésért, hogy gyülekezetünk és barátaink
ilyen élménnyel gazdagodhattak.
 Fodor-Adorjáni Szabolcs

Gyülekezeti életünk

Elérhetőségeink

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!

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
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Adományok, egyházfenntartói járulék, perselypénz
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10 40 3174 - 0 0 0270 41- 0 0 0 0 0 0 02
(K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)
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K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

FERENC PÁPA
KÖSZÖNTÉSÉT KÜLDTE
BUDAPESTRE
A szeptember 20-i Angelus után mondott szavaiban a
Szentatya megemlékezett róla, hogy most érne véget a
budapesti eucharisztikus kongresszus, melyet a világjárvány miatt kellett 2021-re halasztani.

KÖNY VTÁR

Ferenc pápa emlékeztetett:
A világjárvány előtt eltervezett program szerint az elmúlt
napokban zajlott volna a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Budapesten. Ezért szeretném üdvözletemet
küldeni Magyarország főpásztorainak és híveinek, és
mindenkinek, aki hittel és örömmel várta ezt az egyházi
rendezvényt. A kongresszust a jövő évre halasztották,
szeptember 5. és 12. között tartják meg, ugyanúgy Budapesten. Lélekben egyesülve haladjunk tovább az előkészületekkel, az Eucharisztiában találva meg az Egyház
életének és küldetésének forrását.

SZÁMÍTÓGÉPES
KÖNYVTÁRI
RENDSZER
Településünk könyvtára 2020. évtől csatlakozott a KSZRhez (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer).
Működésének egyik alapelve a könyvek teljes körű, szakszerű és pontos számítógépes nyilvántartása. Ennek
érdekében a községi könyvtár összes állományban lévő
könyveinek adatai bekerülnek a számítógépes könyvtári
rendszerbe.
A könyvek vonalkóddal való ellátása, adatainak feldolgozása jelenleg is folyik a könyvtárban.
Az ezzel járó kényelmetlenségért a könyvtárba járók,
könyvtári olvasók megértését kérjük, és köszönjük.

Október 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
24-én és 31-én szombaton a könyvtár zárva.
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OKTÓBERI LITURGIKUS NAPTÁR


Hétfőtől péntekig szentmise reggel 6.30-kor



Vasárnap Szentmise 10 órakor

Okt. 2. péntek

Szent Őrzőangyalok

Okt. 7. szerda

Rózsafüzér királynője

Okt. 8. csütörtök

Szűz Mária,
Magyarok Nagyasszonya (főünnep)

Okt. 11. vasárnap

Gitáros szentmise

Okt. 23. péntek

Kapisztrán Szent János

Okt. 28. szerda

Szent Simon és Júdás (Tádé)
apostolok (ünnep)

KÖNYV-VÁSÁR

október 3-án szombaton
8-11 óra között
a Hangya Művelődési Ház előtt
A könyvtár állományából kivont
könyvek megtekinthetők és elvihetők

„Nem elég katalógus, divat vagy hagyomány
szerint olvasni. Ösztön szerint kell megkeresni
a könyvet, mely nekünk, személyesen mondhat
valamit. Rendszeresen kell olvasni, úgy, ahogy
alszik, étkezik, ahogy szeret és lélegzik az
ember.” (Márai Sándor)
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SPORT

TENISZ

JAPÁN INDULÓK A
XVI. MANAGER OPEN
TORDASI ÁLLOMÁSÁN
A miskolci verseny után szeptember 5-én Tordason,
ebben csodaszép kis Fejér megyei településen – ahol a
tenisznek komoly múltja van, hiszen az itteni Dréher
kastélyban létesült 1890-ben az ország egyik legkorábbi
teniszpályája, az egyesület klubházát pedig Makovecz
tanítványok tervezték – került sor a 2020. évi Mátyás
Keserű Országos Menedzser Teniszbajnokság újabb regionális tornájára.
A szervezők nagy örömére az ez évi viadal nemzetközivé bővült a Marubeni és a Denso fehérvári világcégek középvezetőinek részvételével. Rajtuk kívül Érdről,
Gödről, Budapestről és Székesfehérvárról érkeztek teniszt
kedvelő hazai vállalkozók, cégvezetők és menedzserek.
Az ünnepélyes megnyitó alkalmából Hámori Tamás
alapító-versenyigazgató kiemelte, a tordasi verseny mindig az egyik leghangulatosabb állomása a Manager Open
tornáinak. Külön köszöntötte a megjelent japán üzletembereket. Tóth Gábor a Tordas SE tenisz szakosztályának a
vezetője ugyancsak üdvözölte a megnyitóra felsorakozott
párokat, egyúttal kimentette Farkas Örs klub elnököt és
Juhász Csaba polgármestert, akik más irányú elfoglaltságuk miatt, a korábbi évektől eltérően, ezúttal nem tudtak
jelen lenni.
A szuper kategóriában ismét színvonalas küzdelmeket láthattak a nézők, hozzátartozók. Itt az első helyet
a várakozásnak megfelelően a fővárosi Juhász István Klikk Balázs pár szerezte meg. A második helyen a Serák
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Gábor - Szincsák Attila, míg a harmadik helyen a Serák
Péter - Földvári Tamás fehérvári üzletemberekből álló
párok végeztek. A negyedik hely a pesti Dorka András Homonnay Géza párosé lett.
Az amatőr kategóriában elindult japán menedzserek a
rájuk jellemző mozgékonysággal és óriási odafigyeléssel
játszottak. Itt a hazai klub összeszokott kettőse a Somlói József - Hernádi Sándor duó érte el az első helyezést,
szoros mérkőzésen múlták felül a fehérvári Szabó Zoltán
- Nishihori alkotta kettőst. A harmadik helyet a pesti
vegyes páros Stumpf Zoltán - Döbrei Éva szerezte meg a
külföldi vendégek legjobb párosa Sugiura - Kashiwamura
legyőzésével.
A résztvevők az ebédszünetben jó étvággyal fogyasztották el a magyaros gulyáslevest. Ezen túlmenően a
Mátyás Pálinkaház keserű pálinkái egész nap kóstolhatók voltak. A versenyre – többek között – kilátogatott
László László, a 80-as évek magyar tenisz válogatottjának
edzője, Dr. Katona József pesti főorvos, aki Homonnay
Gézához hasonlóan hosszú évekig volt tordasi lakos, és
mindketten a klubház létrehozóihoz tartoznak.
Az ünnepélyes díjkiosztás során a helyi támogató a
Sukoró Boglya Csárda értékes vacsora felajánlását a szuper kategória győztes párja kapta, amit a további díjakkal
egyetemben Hámori Tamás és Tóth Gábor adott át. Ezek
serlegek, érmek, a Mátyás Keserű és a Béres Rt. különböző termékei, a Panda Security Kft. ajándékcsomagjai,
az Extrametál által forgalmazott svájci bicskák és a MOB
évkönyvei voltak. Ezen túlmenően minden résztvevő
megkapta a Pauker Nyomda díszoklevelét. A Pálinka
ház külön díját vehette át a verseny két legidősebb résztvevője: a szuper csoportból Homonnay Géza, a Gamax
Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft. Tulajdonosa,
akit nemrég az MTSZ Ellenőrző Bizottsága elnökének
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választottak, továbbá Döbrei Éva korosztályának neves
szenior versenyzője.
A versenyigazgató külön megköszönte Tóth Gábor
szervező munkáját. Ugyanakkor köszönetet mondott a
viadal további támogatóinak, így a KPMG-nek, a Foxconn-nak, az Óramű Kft.-nek, a Sunwood-nak valamint
a Jó Autók és a Parfüm Line online cégeknek. A versenyről készült fotók a Tordas Tenisz Klub Facebook oldalán
tekinthetők meg.
A Manager Open következő versenye szeptember 12-én
Kecskeméten került lebonyolításra, amit 19-én a budapesti torna, majd 28-án, a tizenhatodik szezont záró
győri menedzser viadal követett.
 Hámori Tamás

MEGHÍVÓ
A tordasi tenisz szakosztály

XXIII. TORDAS KUPA
szezonzáró teniszbajnokságát rendezi
2020. október 3-án, szombaton
8.30 órától
női és férfi egyéniben 45 év alatt és felett,
valamint párosban, 14-től 99 éves korig.
Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik
kedvelik és művelik valamilyen szinten a teniszt.
Nevezés előzetesen október 1-ig
a meditax@t-online.hu címen,
vagy telefonon +36 30 9395 017
Nevezési díj ebéddel és frissítővel 4000,-Ft/fő
Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a teniszpályán!
A verseny támogatói:
BOGLYA CSÁRDA – Sukoró
Medismiley Természetgyógyász Rendelő – Tordas
Meditax-Tordas Kft. (www.meditax.hu)
KÖNIG ÉTTEREM – Sóskút
Versenyigazgató: Tóth Gábor 30-93-95-017
Versenybíró: Fehér Sándor

Tordasi Piac
OKTÓBER 3.

RENDŐRSÉG

szombat 7-11 óráig
a Sajnovics téri parkolóban

A MARTONVÁSÁRI
RENDŐRŐRS
IDEIGLENESEN
A MARTONVÁSÁRI
JÁRÁSI HIVATALBA
KÖLTÖZIK
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Martonvásári Rendőrőrs Brunszvik utca 41. szám alatti épületének felújítására kerül sor szeptember 14-től. A munkálatok ideje
14

alatt a közterületi rendőri jelenlét folyamatosan biztosított lesz. A rendőrőrs hivatali munkaidőben szolgálatot teljesítő munkatársai a Martonvásári Járási Hivatal
Budai út 1. szám alatti épületében lesznek elérhetőek.
Az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.00
óráig, pénteken 12.00 óráig tart, a Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjének, a beléptetésre vonatkozó, a járványhelyzet miatt bevezetett szabályainak betartásával. Az
előzetes tervek szerint a telefonvonalak is átirányításra
kerülnek, ügyfélfogadási időben a 06-22/460-007-es
telefonon továbbra is elérhetőek a rendőrőrs munkatársai. Halaszthatatlan, azonnali rendőri intézkedést követelő helyzetben továbbra is a 112-es segélyhívón tehetik
meg bejelentéseiket a nap 24 órájában.


Kratancsik Ákos r. alezredes, őrsparancsnok
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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.
Előző havi megfejtés: a volt magtár

?
A magtár a XVIII. században épült meg, a szomszédos
kastély gazdasági épületeként. Stílusában is igazodik a
kastélyhoz, annak külső díszítő elemeit, bástyaszerű fiatornyait, ívsoros oromfalát tükrözi vissza. 2002-ig eredeti
funkciójának megfelelően használták, jelenleg részben
lakóépület. Helyi védelem alatt álló épület, 2005-ben a
Műemlékvédelmi hatóság is védetté nyilvánította.
(Forrás: muemlekem.hu, tordas-ert.hu)

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

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HOMOKTÖVIS ELADÓ

Hálás szívvel köszönetet mondunk Harbula Ildikó
doktornőnek, asszisztensének, Bernadettnek és mindazoknak a kedves szomszédoknak, akik drága halottunk, Odor Sándor utolsó napjaiban segítőkészen
mellettünk álltak.
Odor Sándorné és családja

Termő homoktövis bokrok (hím és nőivarú) eladók.
Cím: Tordas, Rákóczi u. 40. (utca végén)
Tel.: 06-22/668-051, 06-20/925-3312
Vásárlási szándék esetén kérünk előtte telefonhívást.
Botta Pál
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MENTŐK

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

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ
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

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
H

8-10

K

16-18

Sz

10-11

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-10

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

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

8-10

Gyógyszertár
(Tordas)
H
13-17
Sze 8-12
Cs 8-12
(Martonvásár)
H-P 8-16

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Okt. 22. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

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

Okt. 20. K
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

