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ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI
ÜNNEPI BESZÉDEK
Szent István napi
megemlékezés
Egy év elteltével – még ha egy kicsit másképp is – de ismét
összegyűltünk, hogy emlékezzünk 937 évvel ezelőtt
szentté avatott, államalapító, országépítő, első koronás
királyunkról, Szent Istvánról.
Sok szeretettel köszöntöm megjelent képviselő társaimat, a kedves tordasiakat és a vendégeinket!
Ez az év másként alakult, mint ahogy elterveztük. Nem
elég, hogy az általunk átalakított természet időnként jelzi
Bár nem voltunk ott, de tudjuk, sejtjük, hogy ez nem
volt könnyű, nem volt áldozat nélküli, de az ország
érdeke akkor ezt kívánta.
Ha ma körülnézünk, láthatjuk mi folyik a világban, mik
az irányok és a célok. Látjuk honnan jön és hova vezet az
erőszak. Érezzük is, hogy mi a jó és mi a rossz, és fel kell
vállalnunk önmagunkat. Nem a hőbörgést, a morgást, a
keresztbe tevést, hanem oda kell tennünk magunkat úgy,
hogy előbbre jussunk. Nem magunkért, hanem másokért,
mindannyiunkért. Szent István király vállalta a feladatát,
a küldetését. Áldozattal járt, szenvedéssel, kétségbeeséssel, de tudta, hogy nem önmagáért teszi, hanem másokért, a nemzetért, a jövőért!
Mit tehetünk? Szent István leírta:
„Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége,
sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy
mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne
csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főema nemtetszését, egy apró vírus is döntően megváltoztatta
életünket. Mindezek megmutatják, hogy milyen sebezhető porszemek vagyunk a körülöttünk lévő világhoz
képest. Nem tehetjük azt vele, amit eddig, nem zsákmányolhatjuk ki, nem alakíthatjuk erőszakkal a magunk
tetszése szerint, hanem együtt kell élnünk vele! Az évezredek alatt már számtalanszor bebizonyosodott, hogy csak
közösen lehet hosszú távon előre haladni. Igaz ez a minket
körbevevő természetre, és igaz ez miránk is, emberekre.
Valahányszor összefogunk, összetesszük az erőinket,
nagy dolgokat tudunk véghezvinni. De ha széthúzunk,
csak a saját utunkon járunk és közben másokról ros�szakat mondunk, egy békétlen nép, egy elégedetlen
világ részévé válunk. A mai nap ünnepeltje, Szent István királyunk is nehéz helyzetben volt. Egy szétesett,
külön utakat járó népet kellett fennmaradó nemzetté
kovácsolnia. Közös hitet, jövőt, országot kellett létrehoznia, ami a nemzetünk megmaradását jelentette.
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berekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az
itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is,
sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz… Légy türelmes
mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz… Légy alázatos is,
hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd
mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy
kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság
ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit
gyalázattal ne illess.”
Tiszta szívvel, becsülettel és legfőképpen szeretettel
kell végeznünk a munkánkat, és kell részt vennünk a
településünk, az országunk építésében. Ez most sem
könnyű, hiszen sokfélék vagyunk és sokfélét akarunk,
másként látjuk a világot.
Azt gondoljuk akkor lesz a legjobb, ha nekünk megvan
mindenünk, és azt csináljuk - és tegyék mások is -, amit
tásban, közművelődésben, egészségügyben, községért
működő civil szervezetben és sportban dolgozónak, aki
példamutató, eredményes és sikeres tevékenységével,
illetve egész életművével elismerést vívott ki.
Az idei évben a Képviselő Testület úgy döntött, hogy
Tordas háziorvosának ítélje oda a Sajnovics díjat.
Dr. Harbula Ildikó településünk háziorvosaként gyógyítja évek óta községünk és a környék felnőtt és gyermek lakosságát. Végzi ezt igazi önfeláldozó orvosként,
akinek hivatása az egészség megtartása és a gyógyítás.
Szabadidejét nem kímélve részt vesz a közösség építésében is. Felvilágosító és prevenciós előadásokat, rendezvényeket szervez, egészségmegőrző csoportokat alakít és
vezet, munkájával folyamatosan támogatja az intézmények rendezvényeit.
Szaktudása mellett, személyiségével is hozzájárul
mindannyiunk testi és lelki egészségének megőrzéséhez.
mi szeretnénk. Pedig ez tévedés, és csak rövid távon tölthet el elégedettséggel. Tudásunk és képességeink legjavát
egymásért, és utódainkért kell nyújtanunk. Mert felelősek vagyunk egymás iránt és hosszabb távra kell gondolnunk, néha az életünkön túlra is.
Csak az a közösség jut előre, segíti a tagjait és gyarapszik, ahol közös a Hit, mindenkiben megvan a Remény
és a legfőbb parancs pedig a Szeretet!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Sajnovics díj
Önkormányzatunk 1995-ben és 2006-ban díjakat alapított és módosított azok számára, akik munkájukkal, életükkel különösen sokat tettek a településünkért.
Ezek közül az egyik a „Tordas Község Önkormányzata
Sajnovics Díja”, mely adományozható annak a közoktaTORDASI

KISBÍRÓ

—

2020.

szeptember

3

A Sajnovics szobor
környékének átadása
A Szent István napi megemlékezés után, átjöttünk ide,
mert megint valami történt, valami újat hoztunk létre a
településen: méltóan alakítottuk ki Sajnovics János szobrának környékét.
Sajnovics és Hangya. Ez a két szó meghatározó településünk életében, sokat köszönhetünk nekik.
A Sajnovics család töltötte meg élettel újra, a török
hódoltság miatt kihalt falut, és indult el Tordas a fejlődés,
a növekedés útján. Az alapító Sajnovics Mátyás unokája
volt Sajnovics János – a jezsuita pap, nyelvész és csillagász
– aki 251 éve Norvégiában Hell Miksával mérte meg a Nap
és a Föld távolságát. Ugyanitt összehasonlító nyelvészeti
tanulmányokat folytatott a lapp és a magyar nyelv között.
Ezt a bronz mellszobrot 1986. május 11-én adták át,
mely a Tordason élő Nagy Miklós szobrász alkotása.
Sokat változott a világ azóta, és szükséges volt, hogy
a Sajnovics családra is emlékező szobor, jobban bekerüljön a településünk vérkeringésébe. A Hangya épülettel szembeni parkolóból nem vezetett járda erre az
oldalra, így adódott a lehetőség, hogy ezt kiépítsük és
összekössük a túloldalon lévő park bejáratával. A két
járda és a szobor körüli burkolat találkozását kiszélesítettük, és egy pad elhelyezésével tettük otthonosabbá,
kényelmesebbé.
Természetesen meg kellett oldani a víz elvezetését
és szikkasztását, és az elhelyezkedésből adódott, hogy
kiszélesítsük a szomszédos ház-üzlet kocsibejáratát.
Mivel az utóbbi években éjszakai világítást építettünk ki
több fontos helyre, így illő volt, hogy ide is telepítsünk
két reflektort. Mindezt virágos kerttel is kiegészítettük.
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Tordasiként büszkének kell lennünk Sajnovics
Jánosra és a Sajnovics családra, ezért róluk szóló megemlékezéseket fogunk elhelyezni nemsokára a Sajnovics parkban is.
Ismét büszkék lehetünk arra, hogy ezt a beruházást
is saját forrásból, saját munkával sikerült megvalósítanunk, mindannyiunk örömére. A kialakítás anyagköltsége 408 000 Ft volt. Ehhez jön hozzá az önkormányzatnál dolgozók munkája.
Köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy Tordasnak
ez a kis része is méltó módon illeszkedjen az utóbbi évek
környezeti fejlesztéseihez, és messze túlmutasson egy kis
falu arculatán!
Köszönöm, hogy meghallgattak!


Juhász Csaba

fotók: Milichovszky Emőke
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HIVATALI HÍREK
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy július 1-jével
új szociális rendelet került kihirdetésre, mely honlapunkon, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu)
olvasható.
Internettel nem rendelkező olvasóink részére a főbb
támogatási formákat, tudnivalókat összefoglaljuk.
A támogatások jövedelemhatárhoz kötöttek. Az alap
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (nyugdíjminimum), jelenleg 28.500 Ft. Ehhez képest kerültek
megállapításra a jövedelemhatárok, az előző rendelethez képest növelt összegben, támogatási formától függően. Általában a család (férj, feleség, tanuló gyerekek)
jövedelmét vesszük figyelembe, de egyes támogatások
a háztartás (egy házszám alatt élők) jövedelme számít.
Vagyonnyilatkozat tételére is szükség lehet. Lakás, nyaraló, autó, motor, földtulajdon, készpénz, bankszámlán
levő pénzösszeg kategóriánként maximum 855 ezer Ft,
összesen pedig 2.280 ezer Ft lehet. (Az az ház, amelyben
a kérelmező él, nem számít vagyonnak.)
A kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét
a munkáltatónak igazolnia kell, melybe a cafeteria támogatás is beleszámít, de pl. a tartásdíj levonható (hiteltartozás nem). Ha a MÁK folyósítja a családi pótlékot, GYES-t,
nem kell hozni igazolást, mert azt a hivatal kéri le.
A rendszeres támogatás lejárata előtt legfeljebb 3 hónappal ismét igényelhető. Az új támogatás az előző lejáratát
követő naptól kerül megállapításra, ha a jogosultsági feltételek fennállnak.
Minden változást (költözés, család bővülése, jövedelmi
viszonyok változása, gyermek munkába állása, stb.) 15
napon belül írásban be kell jelenteni a Hivatalba!
Települési támogatás igényelhető:
1. Lakhatásra: villanyáram és gázfogyasztás költségének
mérséklésére, 1 év időtartamra. A tűzifa támogatás kikerült innen, mert ezt az Önkormányzat a Belügyminisztérium által évenként meghirdetett szociális tűzifa keretből
kívánja biztosítani. Támogatási összeg: havi 5.000 Ft.
2. Ápolásra: 18 év feletti hozzátartozó ápolására igényelheti az, aki ápolási díjra nem jogosult, nincs eltartási szerződés köztük. 2 év időtartamra, havi összeg
az alapösszegű ápolási díj (2020-ban 39.365 Ft) 80%-a
egy ápolt, 100%-a két ápolt esetében. Orvosi igazolás és
egyéb nyilatkozatok csatolása szükséges. Az ápoló és családja jövedelmét vizsgáljuk (az ápolt szülő, testvér, rokon
jövedelme nem számít be).
Rendkívüli települési támogatás – rendkívüli élethelyzetben igényelhető.
Pl. elemi kár, katasztrófa, rendkívüli egészségügyi helyzet,
temetési költség mérséklésére, tartós munkanélküliség, 30
napot meghaladó táppénz, közgyógyra nem jogosult gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlására, gyermek rászoTORDASI
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rultsága esetén, létfenntartási gondok enyhítésére, önhibán
kívüli hajléktalanság bekövetkeztekor, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kifizetésére. Család jövedelmét
vesszük figyelembe, vagyonnyilatkozatot nem kérünk.
Köztemetés:
ha az eltemettetésre kötelezett nem tudja vagy nem
akarja eltemettetni hozzátartozóját, akkor a polgármester hivatalból vagy kérelemre köztemetést rendelhet el.
Nagyon alacsony jövedelem esetén részben vagy teljes
egészben elengedheti a temetés költségeinek kifizetését.
Amennyiben az elhunyt vagyonnal rendelkezett, a temetés költsége ráterhelődik a hagyatéki vagyonra.
Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj pályázat:
kiírása esetén eddig a nappali szakképzésben tanuló diákok igényelhették október hónap folyamán, 10 hónapon
keresztül havi 5 ezer forint összegben. Az új rendelet szerint már a gimnáziumokban tanulók is igényelhetik.
Szociális étkeztetés:
65 év feletti, családjában az egy főre eső jövedelem a
nyugdíjminimum kétszeresét (57.000 Ft-ot) nem éri
el, vagy betegsége, fogyatékossága, hajléktalansága
miatt önmagát ellátni képtelen egyén igényelheti, akinek nincs tartásra kötelezett hozzátartozója, vagyona.
Az ellátás hétköznap az Tordasi Polgármesteri Hivatal Főzőkonyháján vehető igénybe. Térítési díjköteles, a mindenkori
elviteles felnőtt étkezési térítési díj 25%-a. Indokolt esetben
a polgármester dönthet a díjfizetés alóli mentességről.
Házi segítségnyújtás és családsegítés a Szent László
Völgye Segítő Szolgálattól igényelhető a 06-30/486-6498
és a 06-30/825-4295 telefonszámokon.
Igénylőlapért, egyéb információért kérjük keresse szociális ügyintézőnket ügyfélfogadási időben (kedd, szerda,
péntek) a 06-22/467-502 telefonszám 1-es mellékén vagy
a gyamugy@tordas.hu e-mail címen.
Felhívás!
Ha ön vagy közeli hozzátartozója (Tordasi állandó
lakóhely esetén) a 2020-as évben ünnepli 50. vagy
60. házassági évfordulóját, kérjük, jelezze a kisbíro@
tordas.hu e-mail címen vagy telefonon a szociális
ügyintézőnél! Köszönjük.
Ebösszeírás
Köszönjük azoknak az ebtulajdonosoknak, akik bejelentési kötelezettségének július 31-éig eleget tettek. Mintegy
300 ebet érint.
Az adatok feldolgozása folyamatosan történik. Ellenőrzésükre is sor kerül, várhatóan szeptember, október hónap
folyamán. Aki elmulasztotta a bejelentést, nem rendelkezik oltási könyvvel, állatvédelmi bírságra számíthat.
Az adatokban történő változást a Kisbíró előző számában
közzétett változásbejelentőn jelenthetik le a hivatalba.
Elektronikus felületen is rendelkezésre áll.
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design: Báhidszki Petra
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TÓTHÁRPÁD FERENC:
MEGNYÍLOTT AZ ÓVODA
Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.
A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.
Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjelnézek,
látom, milyen jó kis székek
hívogatnak: „Csüccs ide!”
El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…
Csuda, csuda, csuda jó,
itt fincsi a kakaó,
s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!
Ebben a klassz oviban
minden rendben – csakugyan!
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A szikrázó napsütés ellenére beköszöntött az ősz. Elérkezett a szeptember és vele együtt az óvodakezdés is.
Mesevár dolgozói lelkesen díszítették, csinosítgatták a
csoportszobákat, izgatottan várták az óvodások érkezését. A nagycsoportos gyerekeket a Csibe és a Nyuszi
csoport várja. A Süni csoport óvódásai középsősök lesznek. A legkisebbek pedig a Katica csoportban kezdik el az
óvodás éveiket. Ebben a nevelési évben is számos programmal készülünk az óvodásainknak, lesz állatbemutató,
bábelőadás, vizes kísérletek, kirándulások és még megannyi színes élménnyel lepjük meg a gyerekeket.
Idén egy kerek évfordulóval ünnepel az óvodánk, hiszen
éppen 10 évvel ezelőtt tárta ki kapuit Mesevár. Ez alkalomból rajzpályázatra hívjuk a gyerekeket. Szeretettel
várjuk azok alkotásait, akik Mesevár falai között töltötték az óvodás éveiket.
A művek elkészítésének technikája szabadon választható,
lehet használni akár ceruzát, zsírkrétát, festéket, színes papírt, bármit, amivel ki tudjátok fejezni az óvodás
élményeiteket.
A munkákat az óvodában lehet leadni 2020. szeptember
30-ig.
A zsűri által díjazott eredményeket az óvoda honlapján
közzétesszük.

9

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

ORATÓRIUM

ORATÓRIUMI HÍREK
Család vagyunk! - Kéthetes nyári
oratórium volt júniusban az iskolában
Június 16-tól két hétre ismét gyerekzsivajtól volt hangos
az iskolánk. A karanténban töltött hosszú hónapok után
nagy élmény volt újra megtapasztalni a közösség örömét.
72-en voltunk – pont annyian mint a tanítványok Jézus
körül –, és igyekeztünk minden nap a sok játék és alkotás
mellett igazi családként együtt élni. A napunk mindig
egy jelenettel kezdődött, amelyben egy család tűnt fel,
különböző élethelyzetekben. A szerepeket az animátorok
játszották – a közönség nagy örömére.
Ezután csoportokban dolgozták fel a résztvevők a napi
témát, majd közös játék következett az udvaron. Az ebéd
után kézműves foglalkozásokon vehettünk részt, majd
következett a nagy játék. minden nap más – méta, számháború, vízibomba, akadályverseny... stb.
Márkus Zoltán szalézi atya mind a két héten meglátogatott bennünket, és a zárószentmisén előtte tették le
kisanimátoraink az ígéretet. A Szalézi Ifjúsági Mozgalom
vezetőjeként Jani Áron testvér is meglátogatott bennünket.
A záró napon bemutatót tartott nekünk a Martonvásári
Önkéntes Tűzoltóegyesület, amely végén az iskolaudvar
stranddá alakult, majd egy bűvészelőadás következett. A
búcsú előtt bemutattuk a szülőknek a két hét alatt tanult
énekek, táncok egy részét, majd egy kis filmben összefoglaltuk a nyári oratórium legfontosabb történéseit.

ráns, aki tetszik nekünk!” cím elnyeréséért. A Savio Szent
Domonkos szobrot, amelybe belegravírozzák az éves
nyertesek nevét idén a tordasi Tódor Benedek vihette
haza. Szívbők gratulálunk!

Mazzarello Mária
pályázat
A karanténban kellett ünnepelnünk május 13-án a Don
Bosco Nővérek alapítójának
Mazzarello Szent Máriának az ünnepét. Mivel nem
találkozhattunk egymással
és a nővérekkel, a Tordasi
Oratórium
pályázatott
hirdetett ez alkalomból,
amelyre minden várakozásunkat meghaladóan sok
pályamű érkezett. Az alkotások megtekinthetők a Don
Bosco Nővérek facebook oldalán, a digitális galériában. A
díjátadóra a nyári oratórium záró napján került sor.
A helyezettek:
Mójzer Emma, kategória: rajz
Drávavölgyi Máté, kategória: írás
Tódor Benedek, kategória: kreatív
Péter Bori és Marci, kategória: film

Oratórium szeptember 5-én szombaton
az iskolában
Tordasi oratóristák sikere a szalézi
ministránstáborban Péliföldszentkereszten
Hat tordasi fiatal oratorista vett részt az immár 26. alkalommal kizárólag fiúknak megrendezett ministránstáborban, hogy közel 120 társukkal együtt a szalézi atyák
és testvérek vezetésével előadásokon, beszélgetéseken és
sok-sok játékon keresztül próbálják meg feldolgozni a
tábor ez évi témáját, amely a szentmise részének egyetlen
mondata volt: „Íme hitünk szent titka!”
Megrendezésre került a hagyományos megmérettetés,
amelyen a legkiválóbb ministránst keresték a „Minist10

Végre újra találkozhatunk személyesen is – nemcsak
az online oratóriumban! Szeretettel várunk minden
általános iskolás fiatalt minden szombaton 14-17 óráig
az iskola aulájában! 17 órától a kamaszokat várjuk a
kamaszoratóriumba!

Veni Sancte -Tanévnyitó szentmise
szeptember 6-án 10 órakor
a katolikus templomban
Szeretettel várunk minden diákot és szülőt vasárnap, az
iskolatáskákat ne felejtsétek otthon, mert Jácint atya
megáldja őket a szentmise után!
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A Szent Kereszt
felmagasztalásának
ünnepe
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár
emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy
Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg
Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési
helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában,
a saját vállán. Az egyház minden évben megüli a Kereszt
felemelésének és felmagasztalásának ünnepét. Felemeli
a Keresztet, hogy rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit
vállalt értünk Jézus, és milyen úton kell haladnia minden

kereszténynek.A kereszt ószövetségi előképe a Mózes
által póznára tűzött rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal
tekintett a kígyóra, megmenekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi Nikodémusnak mint kereszthalála
előképét.
A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa
nyertük el megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg
Isten irántunk való végtelen szeretetét. Titkát Krisztus
feltámadása tárja fel. Jézus Krisztus megfeszítése előtt a
kereszt a legnagyobb tehetetlenség és szégyen jele volt;
ám feltámadásával a remény, a győzelem és a szeretet
jelévé vált. A kereszt az ókori és kora középkori keresztény hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen Krisztus királlyá dicsőül.


forrás: Magyar Kurír

SZEPTEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR


Hétfőtől péntekig szentmise reggel 6.30-kor

Szept. 6.

vasárnap 10 órakor – Veni Sancte
(gitáros mise)

Szept. 8.

kedd – Szűz Mária születése
(Kisboldogasszony)

Szept. 14. hétfő – Szent Kereszt felmagasztalása

10. JUBILEUMI EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBOR A VÉRTESBEN
Idén nyáron immár 10 alkalommal került megrendezésre egyházközségünk családi tábora a Vértesben.
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

HITTANTÁBOR 2020
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is, július végén
hangos gyerekzsivaj töltötte meg a gyúrói parókai
udvarát. Csillogó gyermekszemek figyeltek a templom
padsoraiból. A hét témája József története volt. Józsefé,
aki az édesapjától színes köntöst kapott, akit a testvéri
eladtak rabszolgának, akit igazságtalanul elítéltek, aki
megfejtette az álmokat és végül a fáraó utáni első ember
lett Egyiptom földjén, és aki meg tudott bocsátani a
testvéreinek. Életének mozzanataiban megtaláltuk
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Isten féltő és óvó jelenlétét, szeretetét. Beszélgettünk
arról, hogy mi milyenek vagyunk a testvéreinkkel, a
szüleinkkel, a barátainkkal. A lelki tartalmak mellett
volt sok sport, kacagás, éneklés, pólófestés, kézműveskedés. Volt aranymondás is, az egyik így hangzik:
„Dicsérjétek az Urat!”. Valóban dicsérjük őt, mert megtartott bennünket, és megáldott bennünket ebben az
öt napban (is). Köszönjük mindenkinek a segítségét,
aki bármivel is hozzájárult a táborhoz!
Erős vár a mi Istenünk!
 FAE
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AUGUSZTUS 20-RA
EMLÉKEZVE
Az idei Családos táborunk Nagybörzsönybe szerveződött. A hely adta lehetőségeket kihasználva kirándultunk
a Börzsöny hegységben.
A falu történetének megismerése is hasonlóan nagy
élményt jelentett. Megtudhattuk, hogy az itt élő szász
evangélikusok megélhetését eleinte a vasérc, arany és
ezüst bányászat, később a jobb adottságú lejtőkön a szőlő
művelése adta. Nagy öröm volt megnézni az első királyunk emlékére szentelt Árpád-kori templomot.
Géza fejedelem fia Vajk, aki a keresztségben az István
nevet kapta olyan király volt, akinek nagyon fontos kérdésekben kellett döntenie.
A pogányság megmaradása esetén számolnia kellett a
nyugat ellenségeskedésével. Árpád vezér idejében egyszer

már megpróbálták eltörölni a magyarságot. Kockázatos
jövő maradt: Bizánc vagy Róma.
Volt nyomás mindkét irányból. Azt gondolom, hogy
István király jól tette, hogy Rómát választotta és egy
keresztény állam megalapítása mellett döntött. Hazán
belül és kívül ez sokaknak ez nem tetszett. A jövő őt igazolta. Ha olykor megtépázva is, de az ország él. István
király azért tudott jó döntést hozni, mert a hite Istenben
volt lehorgonyozva.
Üzenet ez nekünk. Mi is akkor hozhatunk jó döntést,
ha hitünk Istenben van lehorgonyozva. Döntsünk felelősséggel és ne felejtsünk el ünnepelni.
Ünnepeljünk a családunkban születés, illetve névnapok alkalmával. Ünnepeljünk államalapításunkkor I. István királyunk emlékére. Ünnepeljünk egyházi ünnepeinken és a vasárnapi istentiszteletek alkalmain egyaránt.
Hordozzuk István király üzenetét, mert Magyarország
jövője csak Krisztust követve lehetséges.
 Albert Balázs

Gyülekezeti életünk
Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, vasárnapi Istentisztelet Gyúrón 9.30-kor, Tordason 11.00kor kezdődik.
Minden hónap utolsó vasárnapján Családi istentiszteletre hívunk szeretettel mindenkit!

Elérhetőségeink
Szeretettel hívjuk a családokat a

KALÁKA EGYÜTTES

GY ER MEKKONCERTJÉR E

szeptember 5-én
szombaton 11-kor
A TOR DASI EVA NGÉ L I K US
T E M PLOM K E RT BE
Reggel 9 órától mindenféle érdekességgel kézműves foglalkozásra várjuk
a gyerekeket. A koncertre a belépés
ingyenes, kedvezőtlen időjárás esetén
a templomban tartjuk.
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Gyülekezetünk blogja:
www.tordas-gyuro.blogspot.com
Facebook oldal:
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/
email cím: suller.zsolt@evangelikus.hu
Süller Zsolt lelkész telefonszáma: 0620-3561686

Adományok,
egyházfenntartói
járulék, perselypénz
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

ápoló munkakör

komplex pénzügyi és adminisztrátori munkakör

A Magyarországi Református Egyház Drogterápiás
Otthona munkatársat keres ápoló munkakörbe, heti
40 órában.
Feladatok:
 az orvosok munkájának segítése, asszisztencia
 infekciókontroll kapcsolattartói feladatok,
 ápolási és gondozási feladatok,
 gyógyszerellátással kapcsolatos feladatok,
 egészségügyi adminisztráció,
 egyéb adminisztrációs feladatok.
Elvárás: legalább középfokú ápolói szakképzettség.
A munkavégzés helye: Ráckeresztúr.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs
levéllel az erdos.eszter@diakonia.hu címre várjuk.

A Magyarországi Református Egyház Drogterápiás Otthona munkatársat keres komplex pénzügyi és adminisztrátori munkakörbe, heti 40 órában.
Feladatok:
 pénztár kezelése,
 letéti pénzek nyilvántartása,
 számlakiállítás,
 egyéb pénzügyi feladatok,
 egyéb adminisztrációs feladatok.
Elvárás: legalább középfokú végzettség.
Előnyt jelent: pénzügyi területen szerzett végzettség és/
vagy tapasztalat.
A munkavégzés helye: Ráckeresztúr.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal és motivációs
levéllel az erdos.eszter@diakonia.hu címre várjuk.

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves Tordasi Lakosság!
Köszönjük mindenkinek a sok-sok segítséget,
felajánlást, adományt és támogatást!!!
Kovács család Gyúróról

Köszönöm a közértben dolgozóknak,
hogy a veszélyhelyzet ideje alatt kiszállították
a megrendeléseket.
Kozma Ferencné (Ica néni)
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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: pimpongasztal

Tordasi Piac

?
A Tordas-Gyúró kerékpárút melletti terület kialakítása
2014-ben kezdődött el, a strandröplabda-pálya létrehozásával. Majd 2015-ben folytatódott a bicikliút és a pihenők
megépítésével. E Sportcentrum részei lettek még a fitnesz
eszközök és a két kültéri pingpongasztal is. Mindezek
által lehetőség nyílik arra, hogy egy nyugodt, szép környezetben, a szabadban töltsük az időnket, sportoljunk,
eddzünk, szórakozzunk.

KÖNYVTÁR

SZEPTEMBER 5.

szombat 7-11 óráig
a Sajnovics téri parkolóban

HOMOKTÖVIS ELADÓ
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

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

KÖNYV-VÁSÁR
szeptember 5-én szombaton
8-11 óra között
a Hangya Művelődési Ház előtt
A könyvtár állományából kivont
könyvek megtekinthetők és elvihetők

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

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

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés
esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat számban
történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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Szeptember 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 szeptember 12-én és 19-én szombaton
ZÁRVA.
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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

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

H

8-12

K

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

Sz

16-18

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-12

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜVEG
Szept. 16. Sze
SZELEKTÍV
Szept. 24. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

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

