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Az új év kezdetén nagy lendülettel folytatjuk a régieket
és állunk neki az új feladatainknak. A tavalyi évről az év
elejére húzódott a 2021-re tervezett egyesített tordasi
programok elfogadása, egyeztetve az összes érintettel.
Azonban mindezek megvalósulása idén is nagyban függ
a járványhelyzettől. Tavaly több olyan rendezvényre
nyertünk támogatást, melyek nem valósulhattak meg,
így reméljük, hogy ezek forrásait most felhasználhatjuk.
Szintén elkezdődött a költségvetés összeállítása, mely
néhány pont tisztázása után (minimálbérek mértéke,
iparűzési adó csökkenésének kompenzálása) a képviselő-testület elé kerül tárgyalásra. A hivatal még mindig
két csoportban, napi váltással működik, ami jelentősen
megnehezíti az ügyintézést és a település működtetését. Ugyanígy bizottsági és testületi ülések hiányában is
nehéz a jövőről dönteni, ezért eddig csak olyan témákban
született döntés, amelyek egyértelműek voltak. Reméljük
februártól újra a megszokott módon végezhetjük majd a
munkánkat.
Közben elkezdtük a ravatalozó felújításának előkészítését. Mivel a Magyar Falu Program pályázatán elnyert
közel 10 millió Ft a valós költségek fele lenne, így megpróbáljuk az eredeti színvonal megtartásával csökkenteni a költségeket, hogy valóban be is tudjuk fejezni a
tervezett beruházást. Megkaptuk a korábban beadott
Leader pályázataink hiánypótlását. Reméljük, hogy ezek

10 ÉVES LETT
A MESEVÁR ÓVODA
Ugyan pár hónappal ezelőtt volt az évforduló, de érdemes
megemlékezni a közelmúlt legnagyobb összefogásával
megvalósult építkezéséről.
Már 2001-től jelentkezett az a probléma, hogy a mai
Egészségház épületében működő kétcsoportos óvoda
nem tud elegendő helyet biztosítani az óvodáskorú gyermekek részére. A korábbi vezetés koncepciója az volt,
hogy az épületben kialakít még egy csoportszobát, és
egy új egészségházat épít az önkormányzattal szemközti
telken, ahol a takarékszövetkezet és a régi tűzoltószertár
épülete állt. Szerencsére 2009-ben a település akkori vezetése megcserélte az elképzelést és egy új, korszerű 3 csoportos óvoda építése mellett döntött. Döntöttünk arról is,
hogy nemcsak óvodát, hanem egy korszerű főzőkonyhát
és az iskolások részére egy megfelelő méretű éttermet is
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teljesítése után rövidesen megszületik a támogatói döntés, és elkezdhetjük a patak melletti kondipark és a Jókai
utcai játszótér építését. Szintén folyik a február közepén
beadandó csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos pályázatunk előkészítése is, és gondolnunk kell a rövidesen megnyíló újabb lehetőségekre is, azok előkészítésére.
Elkezdődött egy új, a mai kornak megfelelő modernebb
honlap kialakítása is. A különböző variációk heteken át
tartó vizsgálata után sikerült megtalálnunk a megfelelő
stílust, színeket, melyek több ponton kapcsolódnak településünkhöz, az életünkhöz. Rövidesen elkezdődhet az
anyagok feltöltése, és remélem mihamarabb használhatjuk a megújult honlapunkat.
Mint a településképi véleményezés felelőse és mint
szakmabeli is, gyakran keresnek meg különböző építési
ügyek kérdéseivel. Nagyon sok visszajelzés érkezik, hogy
azért választják településünket, mert nagyon rendezett
és szép. De ennek ellenére az építési szándékaikban nem
igazán kívánják betartani az előírásainkat, mert mást
szeretnének. Vannak, akik vélt nagyságuk emlékművét
szándékoznak megépíteni, pedig egy lakóháznál a használhatóság a legfőbb szempont, hiszen a lakásunk, a
környezetünk meghatározza az életünket is. A második
legfontosabb, hogy ízléses, esztétikus, a környezetbe
illeszkedő épületet hozzunk létre, ami pedig nem mindig pénz kérdése. Ilyenkor merül fel bennem egyre többször, hogy miért akarja valaki tönkre tenni azt, amiért
tetszik neki a településünk. A rendezettségéért, tisztán tartásáért, szépségéért közösen vagyunk felelősek.
Közös a munkánk és közös a sikerünk. Tegyünk érte,
hogy közös legyen az örömünk is, hogy ezt hagyhassuk
utódainkra!
 Juhász Csaba polgármester

építünk. A telek keskenysége miatt nem volt egy egyszerű
feladat mindezek elhelyezése, ellenben a lejtés miatt még
egy tároló pincét is sikerült kialakítani. A terepviszonyok
jó megválasztásával hoztuk létre az óvoda előtti fogadó
teret úgy, hogy az épület is emberléptékű maradt. A
háromszintes épület belső területe 830 m2, a tervezője
Ulrich Péter volt.
Az építkezés 2009. június 6-án a négy helyi gyülekezet vezetőjének a jelenlétében az alapkő letételével vette
kezdetét. A generálkivitelezést – példátlan módon – az
önkormányzat vállalta magára, mely egyáltalán nem
szokványos egy település életében. Felvettük a magasépítési tevékenységet is a feladatainkba és megfelelő
szakembereket is alkalmaztunk. Mi szereztük be – az
óvodaépítést célként megemlítve – nagyon kedvező áron
az építőanyagokat. Mi szerződtünk az alvállalkozókkal,
és szerveztünk szinte minden szombatra társadalmi
munkát. Az építés két ütemben történt, a hátsó óvodai
és az első konyha-éttermi részben. Az építkezésből az
önkormányzat fizikai brigádja is jócskán kivette a részét.
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Többek között a teljes födémrendszer szerkezeteinek
helyretétele és a teljes tető elkészítése az ő munkájuk
eredménye. A széles körű összefogásnak köszönhetően
2009. december 12-én közel harminc önkéntes munkájával felkerült a hátsó részre a cserép, és kezdődhetett a
második ütem építése is.
Megfeszített munkában, az utolsó hónapokban több
önkéntes és alvállalkozó együttes munkájának köszönhetően 2010. szeptember 4-én átadásra került az új óvoda!
A felhasznált anyagok a mai követelményeknek is
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maximálisan megfelelnek, a 830 m2 beépített terület
bekerülési összege 130 millió Ft volt, ami a sajátos építésnek köszönhetően 100 milliós megtakarítást jelentett.
A közös célért végzett valódi összefogás megmutatta,
hogy képes volt legyőzni az ellenzőket, a gáncsoskodást,
a feljelentéseket, és így épülhetett meg a közelmúlt egyik
legfontosabb és legnagyobb épülete településünk életében.
Ismételten köszönjük mindenkinek, aki segített mindezt
megvalósítani!
 Juhász Csaba polgármester
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SZ E R E T E T T E L KÖSZÖN T J Ü K
A 2020 -BA N SZ Ü L E T E T T
GY E R M E K E K E T!
STEFKÓ
LILI

SALAMON
KÁLMÁN

2020. 02. 20.

2020. 02. 14.

Anya: Stefkó-Sztyéhlik
Aranka
Apa: Stefkó Soma

Anya: Enyedi Ágnes
Apa: Salamon Soma

JÓZSA
SÁMUEL

BAYER
ALÍZ

2020. 03. 21.

2020. 04. 09.
Anya: Józsa-Tóth
Bettina
Apa: Józsa Gergely

Anya: Bayer Anna
Apa: Bayer Áron

SCHEIN
ALÍZ

BAYER
JONATÁN

2020. 05. 19.

2020. 04. 09.
Anya: Schein-Bogár
Bernadett
Apa: Schein Renátó

Anya: Bayer Anna
Apa: Bayer Áron

GILINCSEK
ERVIN

HOFFER
BENDEGÚZ

2020. 10. 16.

2020. 10. 04.
Anya: Nagy Dóra
Adriána
Apa: Gilincsek Szabolcs

Anya: Hoffer-Füredi Éva
Apa: Hoffer Zsolt

ABDELWAHAB
AMAL

MAHÓ
DÓRA LÉNA

2020. 11. 02.

2020. 11. 20.

Anya: Lutche-Abdelwahab Nikolett
Apa: Talaat Abdelwahab
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Anya: Kurucz Judit
Apa: Mahó Péter
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Január 4-én ismét munkához láttunk.
Sajnos, a tanév elején eltervezett programjainkat nem
tudjuk megvalósítani, vagy csak részben a vírushelyzet miatt. Természetesen nagyon hiányoznak a közös
ünneplések, megemlékezések, az aulai sorakozó, hirdetések, elért eredmények utáni dicséretek, a reggeli közös
áhítatok, de osztálykeretben azért igyekszünk pótolni,
amit lehet.
Közben zajlanak a levelezős országos versenyek is.
Legnagyobb hangsúlyt a tanulásra fektetünk, azért is,
ha esetleg fel kellene készülnünk egy rendkívüli helyzetre, akkor tudjunk azzal lépést tartani.
Január 22-én zárjuk az első félévet, tanítványaink
29-én kapják meg félévi bizonyítványaikat. Végzős diákjaink készülnek a felvételi vizsgákra, sok szerencsét kívánunk hozzá. Reméljük, mindenkinek sikerül megtalálnia
méltó helyét és elképzelését.
Talán szerencsések vagyunk, hogy eddig még nálunk
nem voltak tömeges megbetegedések, jó lenne ezeket
elkerülni. Ilyenkor mindig meg szoktuk látogatni az óvo-

dásokat, illetve az iskolába készülőket, de sajnos most
ettől el kell tekintenünk. Ha lehetőség lesz rá, ha már
megnyílnak a közösségi terek, akkor pótolni fogjuk.
Nem tudom, mit írjak az iskolai hagyományos Nyílt
napokról és Szülői Fórumról, amely minden évben lehetőséget adott a szülőknek, hogy betekintsenek az iskolai
életbe, az osztályok életébe, rendjébe.
Azt kérjük, hogy figyeljék az Iskolánk honlapját, ahol
igyekszünk mindig aktuális hírekkel szolgálni az eseményekkel kapcsolatban. Törekszünk arra, hogy a fontos
információk olvashatóak legyenek a honlapon. Annál is
inkább, mert pillanatok alatt itt lesz április, a beiratkozás
időszaka, amikor dönteniük kell a szülőknek az iskolaválasztásról. Érdemes a művészeti iskola oldalát is áttanulmányozni, hiszen itt is vannak lehetőségek, s teret enged
a tehetség kibontakozására. Valamiben mindenki ügyes,
sportban, zenében, énekben, táncban, idegen nyelv tanulásában, s még sorolhatnám. Ezt igyekszünk gondozni és
segíteni. Mindenkinek jó egészséget, szorgalmas kitartó
munkát kívánok!
Tordas, 2020. január 20.
 Somfai Edit, igazgatóhelyettes

Gyermekmunkák

Mesefa az alsó tagozatból
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2021.

Iskolánk hóembere
február

A Fenntartó Nővéreknek köszönhetően, a helyreállítási munkák után,
újra iskolánk szép színfoltja lett
Vajk megkeresztelése című képünk.
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ISKOL A

ISKOLAI HÍREK

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Farsangi fánk, pufóka, / teremben áll a móka. / Kéményseprő,
Piroska, / a szakács meg a kukta. / Ropják együtt a táncot, /
mind megeszik a fánkot.

KÖNY VTÁR

Boldog Újévet kívánva lelkesen meséltük egymásnak
az ünnep adta örömöket. Visszarázódni újra az óvodás hétköznapokba nem is volt annyira nehéz, hiszen
mindannyian viszont vártuk a találkozást. Az óvodában
eltöltött napok alkalmával mindig az óvónénik, dajka
nénik sugárzó tekintete, dolgos, serénykedő személyisége
kíváncsivá teszi a gyermekeket, és rögtön felmerül a nagy
kérdés: Óvónéni, mit csinálsz?
Hát, volt ám sürgés forgás, mert a Mesevár óvoda minden lakója szorgoskodott, hogy a kismadaraknak a fázós
hideg téli időben madárkaláccsal kedveskedjen. Ismerkedtünk a különböző madárfajokkal, és kíváncsian hallgattuk a kismadarak szebbnél-szebb énekét.
Majd egészséghetünk következett, aminek alkalmából
répa krémet készítettek a Katica csoportosok, a Nyuszi
csoportban az érzékszervekről beszélgettek, Csibe csoportosok az emberi testtel és a tájékozódással foglalkoz-

tak, míg a Süni csoportban a baleset megelőzés témáját
dolgozták fel, gyógyteákat kóstolgattak, és az orvos feladatait jelenítették meg szerepjátékaik alkalmával.
A téli időjárás megörvendeztetett minket, hiszen a
havazás adta élménnyel lelkesen építették a gyerekek a
hóembereket, csúszkáltak a domboldalon, hócsatáztak.
Reméljük, lesz még részünk ilyen csodában!

Részlet Radinger, Elli: Kedves Olvasók és
A farkasok bölcsessége könyvtárba járó Nac. könyvéből
gyok, Kicsik és Aprók!
„A farkascsaládban minden egyes családtag fontos a csoport számára, és megvan a maga helye, ahol szükség van rá.
...
A beteg és öreg állatokat addig ápolják, amíg meg nem
gyógyulnak.
Pontosan ez a gondoskodó magatartás az, ami az embert
és a farkast oly hasonlóvá teszi. Még az emberszabású
majmoknál is csak addig
törődik a felnőtt hím
állat az utódokkal, amíg
még kicsik. Az, hogy
télen-nyáron viszik a
táplálékot és a többi családtagot betegség esetén
is ellátják, olyan tulajdonságok, amelyekkel –
legyen szó bármely nemről – csak embereknél és
farkasoknál találkozunk.
Első pillantásra úgy
tűnik, a csimpánzok
jobban hasonlítanak az
emberre, mint a farka6

A könyvtár továbbra sem látogatható. Az emailben vagy telefonon kért – összekészített –könyvek
átadása a könyvtár előterében történik az előre megbeszélt időpontban.
Az Észépítő fejtörő játékra beérkezett öt megfejtés,
ebből helyes megfejtő 1-1 fő volt.
Az első forduló helyes megfejtője könyveket nyert,
a mindkét forduló kérdéseit helyesen megfejtő nyertes könyveket és kerámia tálat vihet haza.
 Krajnyák Zsuzsa - könyvtáros

sok. Azonban az emberszabású hímek nem segítenek a
kicsinyek táplálásában és az öregek ellátásában.
Az emberek és a farkasok jobban megértik egymást. Ez
az egyik oka annak, hogy sok-sok idővel ezelőtt nem majmokat, hanem farkasokat hívtunk meg, hogy megosszuk
velük az életünket. Farkasok, kutyák és mi – nem csoda,
hogy egymásra találtunk. Egymásnak lettünk teremtve.
...
Farkasbölcsességek: Szeresd a családodat, törődj azokkal, akik rád vannak bízva, soha ne add fel, soha ne szűnj
meg játszani.”
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2020 decembere az elcsendesedés, a várakozás időszaka volt az emberek életében. December ötödikén
mi is megálltunk egy pillanatra, és megköszöntük
tagtársainknak, az Önkéntesség világnapja alkalmából, azt az áldozatos munkát, amelyet a tordasi
közösség biztonsága érdekében rendszeresen végeznek. Működésünk és elhivatottságunk azonban folya-

matos, így 2021 januárjában új tagokkal kiegészülve,
ellenszolgáltatás nélkül végeztük szolgálatunkat a
falu közbiztonságáért.
Mind tudjuk, hogy úgy segíthetünk a legtöbbet,
ha vigyázunk egymásra, így minden tagtársunk számára logózott védőmaszkot biztosítottunk. Továbbá
ügyelünk arra, hogy minden szolgálat előtt és után
fertőtlenítsük a közösen használt gépjárművet.
Bár a nap már előbújik, de most köszönt be az igazi
tél, a mínuszok, így gondoljunk azon embertársainkra, akik nehéz körülmények között élnek, vagy
járjunk nyitott szemmel az utakon. Sokan gyalogosan eleshetnek, megcsúszhatnak vagy gépjárművel
lesodródhatnak az útról. Ezért kérünk minden tordasi
Lakost, hogy vigyázzunk egymásra! Ebben az időben
különösen is fennáll a kihűlés veszélye, főleg idősebb
honfitársaink körében. Így legyünk körültekintőek,
ha kell, segítsünk egymásnak!
A 2021-es évben új reményekkel és nagy lelkesedéssel várjuk új tagtársaink jelentkezését, de,
aki teheti, otthonról is könnyen segítheti munkánkat, ha adója 1%-ával támogatja a Tordasi
Polgárőrség működését!
Adószámunk: 19097439-1-07
Jó egészséget kívánunk!
 Tordasi Polgárőrség

A Teremtőkert
közösségi ház
energetikai
fejlesztése az E.ON
támogatásával
2020 őszén a tordasi Teremtőkert Kulturális és
Művészeti Alkotó Egyesület sikeresen vett részt
az E.ON partnerségi, szponzorációs pályázatán.
Az E.ON évről-évre támogatója, és mecénása
különféle magyarországi kezdeményezéseknek a
társadalmi jólét, a sport, és a kultúra területein. A
támogatásokról szigorú elvek és szabályok mentén
döntenek.
A Teremtőkert egy 2010 óta működő nyitott
alkotó- és közösségi ház, amely a Váli-völgy környéki lakosoknak biztosít sokszínű programokat
az egészségmegőrzés, környezettudatos életmód,
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hagyományőrzés területén, valamint teret biztosít
az önszerveződő, alulról jövő kezdeményezéseknek is.
Az E.ON által adományozott 243.580 forintot az
Egyesület a Teremtőkert közösségi ház árambővítésére fordítja. A támogatásért „cserébe” az Egyesület által szervezett egészségmegőrző foglalkozásokon, sport és torna programokon néhány rászoruló
család ingyenesen vehet részt. A csereprogram
jelenleg is tart, 2020 november óta a programok
egy része az online térbe költözött át. Reméljük,
hogy a támogatás hozzájárul a szociálisan nehéz
helyzetben élő családok tagjainak rekreációjához,
testi és lelki egészségének megőrzéséhez!
A Teremtőkert munkatársainak nevében ezúton
köszönjük az E.ON támogatását!
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RENDŐRSÉG

TORDASI
POLGÁRŐRSÉG
HÍREI

EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Adománygyűjtés a
parókia nyílászáróira
Kedves Testvérek!
Örömmel adjuk hírül, hogy gyülekezetünk a Magyar
Falu Programban 11.632.000 Ft támogatásra pályázott sikeresen, amiből a gyülekezeti terem nyílászáróinak cseréjét, fűtésének korszerűsítését, napelemek felszerelését, az elektromos rendszer felújítását, villanyóra
cseréjét áthelyezést és bővítést, a parókia homlokzatán
lévő gázcső földbe való elhelyezését, és a parókia és iroda
utcafrontjának homlokzatfelújítását, szigetelését végezhetjük el. A pályázat a közösségi terek felújítását támogatta, ami esetünkben az irodát, a gyülekezeti teremet,
kisteremet, konyhát, mosdót jelenti.

NE BÁNKÓDJ
Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek! (Neh 8:10)
Jézus pedig ezt mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok nektek. (Mt 11:28)
Ebben a megnyugvást ígérő hívásban azokhoz szól Jézus,
akik megfáradtak, akik terhet cipelnek, akik bánatot hordoznak. Jézus azt is mondja: „Ha valaki szomjazik, jöjjön
énhozzám”. Jézus azokat keresi, hívja, akik szomjúhoznak.
Őt magát keresik, mert Ő nála van a mi menedékünk.
Az önmagával megelégedett, földi-testi sikerekben
bízó ember nem szomjazik, nem ismeri az Isten iránti
szomjúságot. Aki maga jóságában, erejében tehetségében bízik, nem szomjazik Istenre, nem vágyik az ő jelen-

A fenti összegből azonban hiányzik a parókia nagyon
rossz állapotú nyílászáróinak cseréje, amit a homlokzatfelújítással együtt célszerű lenne elvégezni, valamint
fűtéskorszerűsítésre jóval kevesebb összeget kaptunk,
mint amire pályáztunk.
Egyházközségünk saját megtakarításból 2 500 000
Ft-ot tud hozzátenni a várható kiadásokhoz, és egyházmegyei támogatást is szeretnénk kérni.
Gyülekezetünk gyűjtést hirdet a hiányzó
1.500.000 forintra, hogy ehhez a jelentős állami
támogatáshoz hozzátéve a saját erőnket, korszerűbbé, szebbé tehessük a ránk bízott épületeket.
Kérünk mindenkit, hogy viseljük szívünkön gyülekezetünk sorsát, úgy lelkiekben, mint anyagi értelemben.
Kísérjük imáinkkal az előttünk álló munkák sikerességét,
hogy majd közösen adhassunk hálát a befejezéskor.
 A Tordasi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma
létére. Az ilyen ember Istent, hitet, vallást, az egyházat
is úgy tekinti, amely arra hívatott, hogy őt kiszolgálja,
és megfelelő szolgáltatásokat nyújtson. Jézus keserűen
beszélt azokról a városokról, ahol a legtöbb csodát tette,
de mégsem tértek meg. „Jaj neked, Korazin! Jaj neked,
Betsaida!” – mondta (Mt 11:20-24). Isten közelsége nem
érdekelte őket. Azok fordultak hittel Jézus felé, akik
magukat kicsinek, elesettnek, bizonyos dolgokra alkalmatlannak, segítségre szorulónak tekintették. Akiknek
hiányzott a szeretete, szabadítása, vigasztalása. Ma is
azt mondja: jöjjetek, akik terhet cipeltek.
A világunk most tele van feszültséggel, békétlenséggel,
félelemmel, aggodalommal. Reményünk van, mert Jézus
itt is, most is elérhető. Elég, ha hozzá jövünk, Ő magához
ölel és csendet, békét, nyugalmat teremt a szívünkben.


AB

Tordas, Evangélikus gyülekezet szervezésében
Bővebb információ hamarosan a tordas-gyuro.blogspot.com
címen, valamint Facebook oldalunkon.
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K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

TAVASSZAL
NÉPSZÁMLÁLÁS LESZ
2021-ben május 1. és június 28. között 16. alkalommal kerül sor népszámlálásra Magyarországon, amely
során az adatszolgáltatás kötelező, a nemzetiségi kötődésre vonatkozó kérdésekre, a vallás és az egészségi
állapot kérdéseire viszont a válaszadás 2021-ben is
önkéntes lesz.
Palánki Ferenc megyéspüspök így fogalmazott ezzel
kapcsolatban: „Ha tudom, hogy ki vagyok, azzal saját
magam is megerősítem. Amikor rákérdeznek a hitemre,
azzal rákérdeznek arra is, hogy milyen értékrend szerint élek, kit követek, számomra kinek a véleménye,
gondolkodása, útmutatása számít. Ha megvallom,
hogy az életemben Krisztus tanítása, az Ő törvénye
és a legfőbb parancs: a szeretet parancsa szerint élek,
akkor egyrészt hitvallást téve megerősítem a saját
identitásomat, másrészt tanúságot teszek hitemről
mások előtt. Kérem a keresztény testvéreket, hogy a

népszámlálás során is vallják meg keresztény identitásukat, hogy megmutassuk Európának, Magyarországon milyen sokan vagyunk.”
 Forrás: Magyar Kurir

FEBRUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR
Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek, az ünnepi
és hétköznapi miserendet megtalálják honlapunkon
(www.tordasrk.hu) és a templomi hirdetőtáblán
 február 14. - gitáros mise

BAPTISTA GYÜLEKEZET

A FÉRJFOGÓ SZÉK
A taktika a következő: ha olyan társaságban vagy, ahol
szívesen ismerkednél, hagyj magad mellett egy üres széket, megadva annak a lehetőségét, hogy leüljön melléd
egy férfi, akinek szimpatikus vagy.
De kezdjük az elejéről. 21 éves vagyok, de 14 éves korom
óta tűkön ülve vártam, hogy megismerjem azt a férfit,
akit az Isten nekem szánt. Eleinte mindig azon siránkoztam, hogy nem vesznek észre, vagy nem stimmel valami
ebben a srácban, aztán abban a srácban. Azon igen ritkán
agyaltam, hogy én min tudnék változtatni. Rájöttem,
hogy nem azért kell imádkoznom, hogy rám találjon
a tökéletes férfi, hanem azért, hogy Isten formáljon
olyanná, akit szívesen feleségül venne ez a férfi. Elkezdtem sokkal többet foglalkozni Istennel, az ígéreteivel, a
Bibliában leírt tanácsaival, olyan közegbe jártam, ahol
sok hívő fiatal van, ahol szívesen ismerkednék, adtam a
külsőmre is, mégsem feszültem rá a dologra. El tudtam
engedni az összes kicsinyes elvárásomat, és csak pár igen
fontosat tartottam meg. Az elsődleges az volt, hogy elkötelezett legyen Isten követésében, hogy tudjon engem és a
majdani családunkat vezetni…szóval nem egy parti arcot
szerettem volna, aki elszórakoztat pár hónapig, hanem
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egy férjet. És láss csodát, az egyik keddi ifjúsági alkalmon leült a mellettem lévő üres székre az a férfi, akivel
idén márciusban összeházasodom. Én ugyan elengedtem
az apróságokra vonatkozó elvárásaimat, Isten azonban
nem, a számomra legtökéletesebb férfit kaptam, aki csak
él ezen bolygón.
A lényeg: ne keseredj el, csupaszítsd le az elvárásaidat,
törekedj rá, hogy jó társalany legyél, és végül, de nem
utolsó sorban, hagyj magad mellett egy üres széket.
9

ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

AZ ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓSÁG
MŰKÖDÉSE 2020-BAN
A térségünkben az önkéntes tűzoltói munka iránt érdeklődőket fogja össze a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (Marton ÖTE), mely Tordas mellett Martonvásár, Baracska, Gyúró és Ráckeresztúr településeken,
valamint a környező területeken, utakon vesz részt a
tűzoltási és műszaki mentési közfeladat-ellátásban.
Az elmúlt év egy nagyon aktív, de az előzetes terveinktől teljesen eltérő év volt a tűzoltó egyesület életében.
Szándékainkat szinte az élet minden területén felülírták
a koronavírus-járvány hatásai és a védekezéshez kapcsolódó intézkedések, programjaink nagyrészt elmaradtak,
de a védekezés új feladatokat és kihívásokat is hozott
számunkra.
Változatlanul 59 taggal működünk, közülük 7 tag és
2 pártoló tag tordasi. A tűzoltói szaktevékenység végzésére jogosult önkénteseink száma 36, közülük öten élnek
Tordason. Tagjaink közül 25-en láttak el készenlétet
2020-ban, összesen 41.024 óra ügyeleti időt teljesítettek
tűzoltóink az év folyamán. Ennek hat és fél százalékával
járultak hozzá az önkéntes tűzoltóság működéséhez az
egyesület munkájából rendszeresen részt vállaló tordasi
tagjaink: Gaál Tamás, Tódor Dénes, Cravero Róbert,
Szrága Árpád és Varga András.
Felszereléseink vonatkozásában nagyobb változás nem
történt 2020-ban, de kismértékben bővítettük eszközállományunkat. Az egyik tűzoltó gépjárműfecskendőnk
mindig riasztható a martonvásári készenléti helyéről,
míg Ráckeresztúron és Tordason egy-egy személygépjárművet üzemeltetünk.

több alkalommal kezdték meg a felderítést és a beavatkozást a Martonvásáron állomásozó gépjárműfecskendő
helyszínre érkezéséig. Ezzel a működési móddal időt
nyerhetünk a beavatkozás első szakaszában.
A tűzoltási és mentési feladatainkat az elmúlt évekhez
hasonló elkötelezettséggel és felelősséggel végeztük. A
Marton ÖTE szakmai elismertségét az is kifejezi, hogy
esetenként távolabbi káresemények felszámolása érdekében is segítségül hívták egységünket. Áprilisban két alkalommal vonultunk Budaörsre és egyszer Biatorbágyra
nagy kiterjedésű erdőtüzekhez, míg szeptemberben
Ercsiben oltottunk szabadtéri tüzet. Szeptember 5-én
részt vettünk a Vál térségében bekövetkezett hőlégbalon
balesethez kapcsolódó felderítési és beavatkozási munkákban is.
Önkéntes tűzoltóságunk kiugróan magas számú tűz- és
káresetnél avatkozott be 2020-ban.
146 tűz- és káreseményhez vonultunk (2019: 107), ebből 80 műszaki mentés és 66 tűzeset volt.
43 alkalommal önállóan (2019: 40), más tűzoltó egység
közreműködése nélkül végeztük feladatunkat, ebből 30
műszaki mentés, 13 tűzeset volt.
Tordas területére összesen 20 alkalommal vonultunk,
amiből 11 tűzeset és 9 műszaki mentés volt. 4 alkalommal csak a Marton ÖTE vonult a településre, míg a
többi esetben főként a váli és az érdi tűzoltó kollégákkal dolgoztunk együtt.
Beavatkozásaink egy része jóval összetettebb és embert
próbálóbb volt, mint a korábbi években, számos komoly
káreseménynél és „kemény” helyzetben kellett helyt állnunk. Volt amikor az elvégzendő feladat, de többnyire a
káreset körülményei, a helyszínen tapasztaltak kezelése
és feldolgozása jelentett kihívást az elhárításban résztvevő tagjainknak.
2020-ban sok súlyos közúti balesethez vonultunk, ahol
több esetben is beszorult sérültek kimentése volt az
egységek feladata. A balesetek nagyrészt a 7. számú
főúton, az M6 és M7 autópályákon, valamint az Ercsi-Gyúró között húzódó (6204 és 81108 számú) utakon történtek.

Tordason egy Toyota Hilux típusú (Marton ÖTE Tartalék) terepjáró járművünk állomásozik, melyen az
elsődleges beavatkozás során használható legfontosabb
felszereléseket helyeztünk el. A pályázati forrásból 2019ben beszerzett jármű az önkormányzat által biztosított
garázsban áll készenlétben, az elmúlt évben 29 káresethez vonult. Elsődleges szerepe a helyi önkéntes tűzoltók
riaszthatóságának biztosítása, akik első kiérkezőként
10

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2021.

február

Csak

könnyebb személyi sérüléssel járt, de kiemelt feladatott jelentett szeptember 27-én egy felborult kamion
mentése az M7 autópályán.

A

tűzesetek közül két eseménytípus emelhető ki: több
gépjármű tüzét oltottuk működési területünk úthálózatán, valamint több szabadban bekövetkezett
tűzesetet számoltunk fel. Szerencsére az épületekben
bekövetkezett tűzesetek száma továbbra sem magas
a területünkön, de ilyen káresetek is előfordultak (pl.
kéménytűz, elektromos tűz, melléképület tűz).
Több esetben vonultunk vezetéksérülés miatt bekövetkezett gázömléshez, valamint szénmonoxid szivárgásra vonatkozó jelzésre.
Az év folyamán több esetben is vonultunk egyidejű jelzésekhez, melyekre a Marton ÖTE erőit és járműveit
megosztva tudtunk reagálni.
A COVID-19 világjárványhoz kapcsolódóan bevezetett megelőző intézkedések következtében 2020-ban a
korábbi éveknél és a tervezettnél kevesebb rendezvényen
volt lehetőségünk részt venni. December 5-én este Tordason és másik három településen igyekeztünk mosolyt
csalni kicsik és nagyok arcára, amikor a feldíszített és
kivilágított gépjárműfecskendőnkkel a Mikulást szállítva
jártuk az utcákat.

A

viharos időjárás miatt az útra, háztetőkre, elektromos vezetékekre dőlt, illetőleg azokat veszélyeztető fák
eltávolítása, valamint az eső által elöntött épületekből
történő vízeltávolítás is gyakran feladatunk. Ezt végeztük a június 14-i gyúrói villámárvíz után is: egységünk
három gépjárművel, több mint egy tucat helyszínen
avatkozott be.
A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulástól
érkező és a Katasztrófavédelem által biztosított működési
támogatások biztosítják az éves működésünkhöz szükséges forrásokat. 2020-ban a Katasztrófavédelem két
pályázatán is sikerrel szerepeltünk: az önkéntes tűzoltó
egyesületek részére kiírt pályázaton a maximális 1 millió 100 ezer forint mértékű támogatásban részesültünk,
míg önkéntes mentőszervezetként – mint a Martonvásár
Járási Mentőcsoport tagja – terepjáró gépjárművünk üzemeltetéséhez nyertünk hozzájárulást.
2020-ban első ízben fogadhattuk a személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználására irányuló felajánlásokat,
melynek keretében közel 390 ezer forintot utalt ki a NAV
Egyesületünknek.
Önkénteseink nem csak a beavatkozások, gyakorlatok
és rendezvények során jeleskednek, de nagyon sokat
dolgoznak felszereléseink üzemeltetésén is.
Mindezért a munkáért nagy köszönet illeti önkéntes
tűzoltóinkat, akik nap mint nap szabadidejüket áldozzák
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azért, hogy szükség esetén segíthessenek másoknak. Ez
a „készenléti életforma” sok-sok támogatást és megértést igényel családtagjainktól is, amit külön köszönünk
Nekik!
Büszkék vagyunk önkénteseink munkájára és
köszönjük mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy
segíthetünk!

AZ ÖN ADÓJÁNAK 1%-A
FONTOS NEKÜNK!
Akkor is, ha Ön szerint az csak néhány forint.
Ezek a forintok a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél nagyon fontos célokat támogatnak, ezzel segítve önkéntes tűzoltóink áldozatos
munkáját.

NÉPSZOK ÁSOK

Kérjük, rendelkezzen a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület javára adó 1%-ának felajánlásával.
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az
összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-ig az

Amennyiben kíváncsi, hogy mivel is foglalkozik a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, kövesse Facebook oldalunkat,
vagy látogassa meg szervezetünk honlapját: tuzoltosag.martonvasar.hu
Az önkéntes tűzoltó munka iránt érdeklődők és a hozzánk
csatlakozni kívánók jelentkezését az ote@martonvasar.hu
címen várjuk.

szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil
szervezetnek. Kérjük, hogy az alábbi adatokat megadva
segítse munkánkat adója 1 %-ának felajánlásával.
MARTONVÁSÁRI
ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ
EGYESÜLET ADÓSZÁMA: 18943344-1-07
Köszönjük, hogy adója 1%-ával is segíti önkéntes tűzoltóságunk munkáját!
Mire fordítjuk az adó 1% felajánlásokat?
A befolyt adományokat teljes egészében az önkéntes
tűzoltóságunk működtetésére és fejlesztésére, tűzoltó
és mentő felszerelések beszerzésére fordítjuk.

JELES NAPOK,
NÉPSZOKÁSOK,
HAGYOMÁNYOK

nak öltözve – és a lányok – arcukat eltakarva vasorrú
bábának, menyecskének öltözve – adományokért,
melyekből a szombat esti mulatságaikat fedezték. A jelmezek mellett népszerű volt a kifigurázott történetek
előadása, vagy a félelmetes maskarákban való ijesztgetés is. Mindez pedig sokszor énekkel, mondókákkal,
zene- és zajkeltő szerszámokkal kísérve.

FEBRUÁR – Böjtelő hava, Télutó

Évente változó hossza miatt sehol sem mulatták végig
a teljes időszakot. Egyrészt sok időt vett igénybe a
tavaszi felkészülés, a munkák, másrész pedig nem lett
volna elég élelme az embereknek, hogy kitartson húsvétig. Ezért a farsangi mulatozások – kivéve a farsangolók
időnkénti vonulását,– főleg az utolsó hétben, a farsang
farkának szakaszában csúcsosodtak. (Farsang utolsó
vasárnapját megelőző csütörtöktől az utána következő
keddig.) Ennek kezdete torkos csütörtök volt. Ekkor
megvetették a vendégágyakat az érkező látogatóknak;
készültek a kenyerek, kalácsok és sütemények, fánkok;
főtt a kocsonya, rotyogott a húsos káposzta, sütötték a
pecsenyét. A gazdák bort fejtettek, pálinkát töltögettek.
Egy szóval: torkoskodtak. Sovány (anyós-) pénteken
általában csak anyósokat, nagynéniket fogadtak, vendégül látták és napnyugta után annyi kóstolóval engedték
haza, amely általában kitartott húshagyó keddig. Rossz
nyelvek úgy tartották, hogy azért, hogy a további vigasságokat otthon töltse, ne kelljen vendégül látni vagy
elviselni. Ha pedig az anyós nem volt kedves, akkor úgy
tartották, hogy távozása után nem árt azonnal kiszel-

A régi naptárak csíziója szerint, a tél során font fonalakat fahamuban dörgölték (vagy levélben áztatták), hogy
fehérek és lágyak legyenek. A gazdaságban felszaporodott trágyát kihordták a szőlőbe, szántóföldekre, veteményesbe és ott szétterítették. Szőlőkarókat, kerítéseket
fabrikáltak. A vékonyka fák törzsén a háncsot hosszában,
két-három helyen végigmetszették, hogy jobban vastagodjanak. A halastavakba ekkor telepítették a tenyésztésre szánt halakat.
Februárra esett a nagyfarsangi és olykor a nagyböjti
ünnepkör is. Eredetileg a farsangi időszak január 6-tól
(vízkereszt) február 6-ig tartott. Ez azonban keresztény
hatásra mozgó időszak lett, hiszen az ugyancsak mozgó
ünnephez, a húsvéthoz igazodott. Vagyis a farsangi
időszak vízkereszttől hamvazószerdáig tart. Ez évente
különböző hosszúságú lehet, legkorábban február 3-án
lehet „húshagyó kedd”, vagyis a farsang utolsó napja.
Nagyfarsang hétköznapjain általában sokszor járták a
házakat a legények – ördögnek, szerecsennek, katoná12
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lőztetni és gyertyát gyújtani, hogy a lehetséges rontás
is távozzon a házból. Farsangszombaton került sor a
rokonok fogadására, nagycsaládi ebédekre, egész családot érintő ügyek megbeszélésére. Estefelé a gazdák a
kocsmában, a falu leányai és legényei pedig a fonóban
vagy más helyen múlatták az időt. Farsangvasárnap
a maskarázók vonulásától, a báloktól és kirakodó vásároktól volt hangos. A híres mohácsi busó-járás is főként
ezen időszakhoz, e naphoz köthető. A főtéren gyülekezve kóló-t (körtáncot) jártak, majd kezdődött maga
a busó-járás. Faragott-festett ijesztő álarcokat öltve,
kifordított szőrmét viselve, kolompokkal és botokkal
zörögve, maguk után húzva rossz teknőben vagy forgó
keréken ülő ronda szalmabábokat; és mindezt persze
kiabálással, kurjongatással, állathang-utánzással, tülköléssel, csörgéssel kísérve. Így próbálták elűzni a végéhez közeledő téli időszakot. E hagyomány még ma is él
Mohácson.

Farsanghétfőn néhol szokás volt, hogy az asszonyok
férfi módjára mulatoztak. Korommal kikent arccal és
rossz férfiruhában, csavargónak öltözve koledáltak (adománykérő köszöntőket énekltek), megseprűzték az arra
járó legényeket, vagy éppen valahol összegyűlve, férfi
módjára iszogattak. A bajai bunyevácok is e napon kezdték
meg maskarás felvonulásukat. A mulatozás utolsó napja
húshagyó kedd volt. Napközben még folyt maszka-járás, koledálás; még lakodalmak is lehettek, de azok nem
húzódhattak sokáig. Többfelé ismert hagyomány volt a
Konc király és Cibere vajda harcának előadása. Cibere vajdának neve egy böjti ételt (savanyításra használt, erjesztett gabonalé) és magát a böjtöt jelképezte. Koncz király
pedig a zsíros oldalt, a húsos jó falatokat testesíti meg.
Vagyis kettejük harca a böjt és a farsangi torkosságok
ellentétének és küzdelmének megszemélyesítője. Húshagyó kedden természetesen Cibere vajda, vagyis a böjt
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győzedelmeskedik. E szokás manapság főként Erdélyben
jellemző, de például Debrecenben, Hódmezővásárhelyen
és Vértesszőlősön is a mai napig fennmaradt.

Közismert volt az is, hogy azokat a legényeket és leányokat, akik a farsang ideje alatt nem kötöttek házasságot,
nyilvánosan kigúnyolták. Mindemellett pedig sokfelé
mágikusnak tartották ezt a napot. Úgy tartották, hogy
az ekkor válogatott vetőmag jó termést hoz; néhol megkopogtatták vagy fejszét emelve kivágással fenyegették
a gyümölcsfákat, hogy bő termő legyen; egyes házaknál
pedig tyúkot vágtak, hogy azok levágott tollait a haragosuk házához csempésszék, hogy a „kánya azok csirkéit
ragadja el”. A farsang elején állított Telet jelképező szalmabábot elégették. A legtöbb helyen pedig igyekeztek
elfogyasztani a húsos-zsíros ételeket a másnap kezdődő
böjt előtt. Hiszen a következő napon hamvazószerda
van, ami már a nagyböjti időszak kezdetét jelenti. Erről
bővebben a következő számban, most viszont lássuk február jeles napjait.
Február 1-je gyakran nagymosással és nagytakarítással
telt, helyenként fánk sütéssel. Sok helyen időjósló napnak
tartották, vagyis úgy vélték, hogy amilyen ez a nap lesz,
olyan lesz az egész hónap. Napsütéses ideje korai tavaszt
jelez, hóviharja pedig hideg farsang-véget jósol. Egyes
vidékeken napnyugta után gyertyát gyújtottak és annak
fényénél virrasztottak – beszélgettek, meséltek – hogy az
eljövendő Boldogasszony napot ébren köszönthessék.
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Sokfelé palacsintát, fánkot vagy bélest sütöttek az ünnepre.
Nappal a házat takarították, majd napnyugta után gyertyát gyújtottak. Ezzel is segítve a Napot, hogy erősödhessen a fénye és melege, valamint, hogy a gyertya fénye
elűzze a téli gonosz erőket. E naptól a tél ereje fokozatosan
veszít az erejéből, a nappalok egyre hosszabban, növekszik a fény. Néhány száz évvel ezelőtt szokás volt, hogy
reggel a kemence tüzét is kioltották, majd napnyugta
után, gyertyával meggyújtva, az új tűzzel köszöntötték a
világosabb időszak kezdetét. A katolikus egyház e napon
ünnepli Gyertyaszentelő Boldogasszonyt. Mária és József
e napon ajánlották fel az Úrnak fiúkat, Jézus Krisztust,
aki a világ világosságát jelképezi. E világossággal való
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találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés
szokása. A gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe egyike a
legrégibb szentelményeknek. Ma is szokás, hogy ilyenkor
a templomokban megszentelik az új gyertyákat. (Forrás:
Magyar Kurír) Illetve számos népi hagyomány is kapcsolódott ezen ünnephez. Például, hogy a házilag szentelt
gyertyával megkocogtatott törzsű fa jó termést hoz. A
ház ajtajára csepegtetett viasz pedig megakadályozza,
hogy gonosz erő átlépje a küszöböt. Néhol úgy regélték,
hogy Boldogasszony gyertyájának fényére ekkor szabadultak ki jégbörtönükből a természet megújulásának erői.
E naphoz fűződik még az a hiedelem is, hogy a medve téli
álmából felébredve kijön a barlangjából. Ha ekkor süt a
nap és meglátja árnyékát, akkor visszabújik, mert hosszú
lesz még a tél, Ha borús, hideg idő fogadja, kint marad,
hisz tudja, hogy nemsokára megjön a tavasz. Mindez persze évszázados megfigyeléseken alapul.
Február 3-a szintén egy jeles napunk, Szent Balázs
napja. A Balázs-napi szokások a középkori Közép-Európába nyúlnak vissza, ezen a napon emlékeztek Balázs
püspökre és vértanúra. A legenda szerint ő volt az, aki egy
özvegyasszony fiát megmentette a fulladástól. A VI. században a püspök nevét már a torokfájás gyógyítójaként
emlegetik. Emlékére a nép az áldozatra szánt gyertyákat
a torka elé tartotta, s közben az egészségéért imádkozott.
Ezt nevezték balázsolásnak, mely szokás katolikus templomokban még ma is él. Később Szent Balázs lett a diákok
védőszentje. E napon iskolások járták a házakat, maskaráztak és koledáltak. A kapott adománnyal tanáraikat,
iskolájukat segítették.
Úgy tartották, hogy február 4-től már nemigen lesz
ennél hidegebb nap, töredezik a fagyott tavak jege, kiengednek a patakok is. Február 5. tisztító nap volt, amikor
kiseperték a házat, kamrát, az ólakat, istállókat is rendbe
tették, állataikat tisztogatták, gyógyítgatták. Február
6-án, Dorottya napján tartották egykoron a legnagyobb
lakodalmakat, farsangi bálokat. Illetve ehhez a naphoz
is tartoztak időjósló megfigyelések, úgy mint: „Dorot�tya locsog, Julianna kopog.” „Fényes-napos Dorottya
sok csibét kelt kotlója.” Február 7-9. már a kerti munkák kezdetét jelentette, még főleg a kisebb, kézi munkák, például vetőmagok válogatása. A talajművelés ideje
február 15-től érkezett el, talajforgatás, előkészítés a
vetéshez, esetleges vízelvezetési munkálatok. Február
16, Julianna napon az időjárása többnyire melegebbre fordul. Egyes vidékeken zárt nap, ami általában „katonásan
alakult”. A Nap első sugarára már az egész család talpon
volt, mindenkinek megvolt az előző este szerint megbeszélt feladata. A „nadrágosoknak” a felszerelések, eszközök és lószerszámok tisztítása, állatok ellátása; „szoknyásoknak” a kenyérsütés és főzés, mosás, baromfik ellátása.
A „pendelyesek” (gyerekek) is besegítettek, pakoltak,
takarítottak. Február 18-án sokfelé különösen ügyeltek
14

a tehenekre és a kecskékre; tisztogatták, gyógyítgatták
őket, lekezelték patáikat. Február 22-ét baljós napnak
tartották, a hiedelem szerint az e napon végzett munka
pocsékba megy, így nem foglalkoztak szántással-vetéssel.
Az asszonyok nem nyúltak liszthez (nehogy dohosodjon)
és tojáshoz (nehogy büdösödjön).
Mint tudjuk, négyévente szökőév van, vagyis egy nappal
hosszabb az adott évünk. Ezt a plusz napot a naptárban
februárban vehetjük észre, hisz ekkor a február 28 helyett
29 napos. Szökőnapnak a 23. és 24-e közé beiktatott
napot, vagyis február 24-ét tartjuk. Egykor nem is számították bele a hónap menetébe, hanem az előző ismétlésének tartották. Később mégis, így változott a napok
sorszámozása is és a jeles napok is eltolódtak 1-1 nappal.
Így tehát négyévente 25-én, legtöbbször azonban február 24-én volt jégtörő Mátyás napja. Mátyás apostol
legendájához kötik, hogy „az ő szekercéje töri meg a jeget,
a tél hatalmát”. Talán még manapság is szokás mondani,
hogy „ha Mátyás jeget talál, töri, ha nem talál, csinál”.
Ugyancsak e naptól kezdve kerülhetett sor a tavaszi
gabonák (búza, árpa, zab) és fagytűrő zöldségek vetésére.
 Forrás: Remete Farkas László: Állandó,
mindennapos kalendárium, Budapest, 2018.;
Gyárfásné Kincses Edit: Színes kalendárium,
Budapest, 1993.

Ha valaki ismer (főként) Tordashoz, vagy a
megyéhez köthető történetet, népszokást, a
következő hónapokat illetően, akkor azt várjuk a
kisbiro@tordas.hu email címre, vagy a Községházára. Köszönjük!

Tordasi Piac
FEBRUÁR 6.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL
A SAJNOVICS TÉRI
PARKOLÓBAN
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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.

ELŐZŐ HAVI MEGFEJTÉS:
BUSZMEGÁLLÓ

REJT VÉNY

TALÁLD KI, HOL VAN!

?
A község buszmegállói
Tamás Gábor építészmérnök, 1991-es tervei
alapján készültek el.
Iskolánkhoz igazodva
– melyet ugyancsak
ő tervezett – szintén
a Makovecz stílus
jegyeit mutatják.

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

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283
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HIRDETÉS
Érett marhatrágya kiszállítással rendelhető.
Érdeklődni: 06-20/402-0488

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.

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

104
BETEGSZÁLLÍTÁS (KOALA BT.)
06 80/620-622, 06 20/521-6604, 06 20/520-3797
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 15-ig.

06 22/467-527, 06 20/390-1505
VÉDŐNŐ
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637, 06 30/444-5779 (sürgős esetben)
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019, 06 22/569-146
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
FOGORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 30/542-0381
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.), 06 20/245-0326
KONYHA (ÉLELMEZÉSVEZETŐ)
06 20/248-2409
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

KORMÁNYABLAK

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

06 80/533-533
NKM/E.ON GÁZ
06 1/474-9999, 06 20/30/70 474-9999

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

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

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Sze
Cs

13-17
8-12
8-12

(Martonvásár)
H-P

8-17:30

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Febr. 11. Cs
Febr. 25. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

FENYŐ,
HAMU
Febr. 23. K
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

