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TORDASIAK!
Egyelőre a vírussal együtt élve 
rendezzük be az életünket, 
bár az oltóanyagok érkezése 
reményt ad, hogy mihamarabb 

újra beindulhat a korábban megszokott élet. Tordason is 
elkezdődtek az oltások, melynek üteme egyedül az oltó-
anyagok megérkezésétől függ. A regisztráltak és az érin-
tettek meg fogják kapni az ehhez szükséges személyes 
tájékoztatást és megkeresést, amihez kérjük türelmüket.

A Polgármesteri Hivatal működése visszaállt a megszo-
kott módra, de kérjük, ha tehetik online, vagy telefonon 
intézzék ügyeiket. Ha valakinek van ügyfélkapuja, akkor 
ügyeinek nagyrészét kezdeményezheti az E-önkormány-
zati portálon lévő elektronikus űrlapok kitöltésével is. Ez 
is egy előrelépés a papírmentes, az otthoni és a bármikor 
végezhető ügyintézés felé.

Elkészült az idei évi költségvetés, melyet a képviselők 
véleményeinek figyelembevételével – a veszélyhelyzet 
miatt – a polgármester fog elfogadni. Nyilván a rendkívüli 
helyzet megszűnése után mindenkinek van lehetősége 
módosítások előterjesztésére, melyről akkor már a képvi-
selők fognak dönteni, ahogy eddig is. A költségvetésben 
továbbra is stabil működést terveztünk a pályázatokon 
kívül még kisebb fejlesztésekkel. A gépjárműadó elvonása 
kompenzálásaként nőttek az állami normatívák. A legbi-
zonytalanabb bevételünk az iparűzési adó lesz, melyről 
az elmúlt évben elcsúsztatott bevallási határidők és az 
év végi feltöltés elmaradása miatt nehéz eldönteni meny-
nyi is lesz valójában, mennyire érintette a helyi cégeket 

a járvány hatása. Az idei legelső pályázati beruházásunk 
a ravatalozó felújítása lesz, melynek a beszerzési eljárása 
már el is indult. Ezen kívül több pályázat elnyerésére 
számítunk és terveztük is az önrészét, de ezekről majd 
a sikeres döntés után számolunk be. Az önkormányzati 
brigád kivitelezésében elkezdtük a temetőben az urna-
fal bővítésének előkészítő munkálatait, és elkezdődött 

az önkormányzat mögötti lakás egy részének irattárrá 
történő alakítása is, mely régóta megoldatlan probléma a 
hivatal épületében.

Az újság megjelenésének idejére elkészül az új honla-
punk is, melyet úgy indítottunk el, hogy közben folyik a 
tartalom feltöltése. Reméljük, hogy a több információval, 
egyszerűbb, szerkezettel és formával hasznosabb lesz a 
tordasiaknak és az idelátogató vendégeknek egyaránt.

A tél elmúltával ingatlanjaink előtt ismét másfajta 
kötelezettségeink lesznek. Tüntessük el az ősz, a tél 
nyomait, engedjük, hogy a tavasz újraélessze a termé-
szetet. Tegyünk azért, hogy jó érzés legyen végigsétálni 
utcáinkon!

 � Juhász Csaba polgármester

ÚJ TÁBLÁK  
A KÖZLEKEDÉSBEN
A Köztársaság út, Szabadság út csatlakozásánál a 
biztonságos parkolás érdekében MEGÁLLNI TILOS 
tábla került kihelyezésre, melynek érvényessége a 
Községháza épületének végéig tart. Ha tehetik, kérjük 
továbbra is használják az iskola alatti parkolót, ami 
kényelmesebb és sokkal kevésbé balesetveszélyes.
A biztonságos közlekedés segítésére új közlekedési 
tükör került kihelyezésre az Egészségház udvari kijá-
ratához és Öreghegyen az Erdőmajori út, Szent Orbán 
út kereszteződésébe. Reméljük ezek is mindannyiunk 
segítségére és hasznára válnak!

 � Juhász Csaba polgármester
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Hirdetmény a 2021/2022-es 
nevelési évre  

AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL
Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülő-
ket, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31-ig, valamint 
a 2021/2022-es nevelési év során betölti a 3. életévét (az 
utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában 
működő Tordasi Mesevár Óvodában az:

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA
2021. április 20. (kedd) 8.00 órától 16.00 óráig
2021. április 21. (szerda) 8.00 órától 13.00 óráig
2021. április 22. (csütörtök) 13.00 órától 17.00 óráig.

A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas, 
Szabadság út 134.)

Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási 
területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 � a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 � a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 � a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány,

 � a gyermek TAJ kártyája,
 � a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 � nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szü-
lő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra 
jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a 
szülők munkáltatói igazolása.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) 
bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a neve-
lési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a 
választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyerme-
két. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.

Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére, az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érde-
két szem előtt tartva a kisgyermek negyedik életévének 
betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való 
részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó nap-
ját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről 
írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra 
kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig. 

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A 
kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A 
jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, 
a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a 
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 � Tordas Község Önkormányzata

UTCAI PARKOLÁS
Tisztelt Tordasi Lakosok!

Rendszeresen visszatérő probléma, hogy a keskeny 
utcákban a lakosok az úttesten parkolnak olyan 
módon, hogy az autó az áthaladó forgalmat akadá-
lyozza. Sem a mentőautó, sem a tűzoltó autó, sem 
a hulladékszállító autó nem fér el.

A VHG munkatársai jelezték, hogy ha nem tudnak 
bemenni az utcába a parkoló autók miatt, nem fogják 
a hulladékgyűjtő edényzeteket (kuka) kiüríteni. (pl. 
Somogyi Béla utca, Dózsa György utca)

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a probléma meg-
előzése érdekében gépjárműveikkel ne az utcán par-
koljanak, hanem álljanak be az udvarukba! 

 � Tisztelettel: dr. Zay Andrea, jegyző
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MŰVÉSZETI ISKOLA 
HÍREI
Téli szünet után az új évet ismét a félévi vizsgákkal kezd-
tük. A vírushelyzet miatt rendhagyó módon a citera és 
népi ének vizsga online, a többi személyesen, de szülők 
nélkül, a gyermekek és a vizsgabizottság jelenlétében zaj-
lott.  Tanulóink a megváltozott körülmények ellenére is 
nagyon jól teljesítettek. Köszönjük a vizsgabizottság tag-
jainak, Németh Ildikónak, Mihovics Mártának (néptánc), 
Láng Hedvignek (klasszikus zene), Dénes Zoltánnak 
(népzene, néptánc) és Balogh Zoltán igazgató helyettes-
nek a munkáját, segítő, bíztató értékelését. A vizsgákról 
videó felvételek, képek készültek, amit megpróbáltunk a 
szülőknek továbbítani. 

Évek óta, január végén iskolánk rendezte meg a Pesovár 
Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési és Népzenei Verseny 
területi válogatóját. Sajnos idén a járvány miatt ez elma-
radt. Reméljük jövőre ismét vendégül láthatjuk a szom-
szédos és megyei települések ifjú énekeseit és zenészeit. 

Ebben az évben is nagy nehézség gyermekeinknek, 
tanárainknak, hogy nem tudjuk lesz-e lehetőségünk 
bármilyen versenyen, fesztiválon részt venni, bemutat-

kozni, megmérettetni magunkat. De, mint ahogy az első 
félévben is, próbálunk akár online felületeket is keresni 
erre a célra (főleg a zenészeknek van több). Hiszen a fiata-
loknak szükségük van az inspirációra, mert ebben a fura 
helyzetben ez a motiváció bizony most nagyon hiányzik. 
Bízunk benne, hogy talán a következő tanév már a régi, 
megszokott módon zajlik majd.

Addig is jó szórakozást kívánunk otthon a FARSANGI 
napokra, daloljanak velünk kényelmesen a fotelban ülve… 
Keressenek bennünket az alábbi címekkel a youtube-on:

 � „Szép fársáng” - Tordasi Pillikék
 � Tordasi Művészeti Iskola hangszerbemutató 2020.05.11.
 � V. Gyúrói Libator
 � Tordasi Művészeti Iskola Karácsony 2020.
 � Sajnovics János Iskola, Tordas - Palatkai muzsika
 � Sajnovics János Iskola, Tordas - Galga menti dallamok
 � Sajnovics János AMI - Tordas - Mezőkölpényi dalok
 � Sajnovics János Iskola, Tordas - Gyimesi keserves lassú 

és sebes magyaros
 � Sajnovics János Iskola, Tordas - Borsika énekegyüttes 
- Moldvai csokor

 � Tordasi Pillikék - Válaszúti táncok

 � Cselikovics Herta és Fazekasné Domak Anikó 
Fotók: Balogh Zoltán

A KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSE
Tisztelt Tordasi Lakosok!
A tavaszi kerti munkák közeledtével egyre inkább elő-
térbe kerül a kertekben keletkező avar és kerti hulladék 
égetésének a kérdése.

Az elmúlt évben az Országgyűlés elfogadta, hogy 2021. 
január 1-jétől országszerte tilos az avar és a kerti hulladék 
égetése. Ezt írta felül a 2020. december 2-án megjelent 
kormányrendelet, mely szerint: ”a veszélyhelyzet megszűné-
séig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskö-
rébe tartozik (…) az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 

szabályok rendelettel történő megállapítása.”
A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatás-

körét a polgármester gyakorolja. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tordason az 

avar és a kerti hulladék égetésére a következő előírások 
vonatkoznak:

 � A kerti hulladékot a közterületre kihordani, és ott el-
égetni TILOS!

 � Kerti hulladék, avar égetése a március 1. - május 31. 
valamint szeptember 1. - november 30. közötti 
időszakban, pénteken 10-19 óra, szombaton 10-12 
óra között engedélyezett, legfeljebb gyenge szeles 
időben. 

 � Tisztelettel: dr. Zay Andrea, jegyző
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MESEVÁR HÍREK
„Jer, Jer kikelet, 
Seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!”

Farsang idején számos rigmust és verset tanultunk biza-
kodva, hogy hamarosan előbújik a tavasz hírnöke és 
előcsalogatja a napocska meleg sugarait. Február elején 
vártuk a medvét,  vajon  előbújik- e barlangjából. Med-
velesre indultunk az óvodában. A mackó keresése közben 
sok-sok izgalmas feladat várt a gyermekekre. A próbát 
teljesítve, mindenki elnyerte jutalmát.  Köszönjük a Süni 
csoportban Hajni néninek, Heni néninek és Melinda 
néninek e remek nap megszervezését. Kis idő múlva far-
sangi mulatozásra került a sor. Szebbnél szebb jelmezek-
ben vonultak fel a maszkabál kedves vendégei. Minden 
csoportszoba harsogott a gyermekek vidám kacajától. 
Volt eszem-iszom, vigadalom egész álló nap. 

Szeretnénk megköszönni Botta Veronika, valamint 
Horváth Irma játék és kreatív eszköz felajánlását az óvoda 
számára. Nagy örömöt szereztek vele közösségünknek. 

A Mesevár óvoda 10. évfordulója alkalmából meghir-
detett rajzpályázat résztvevői gyönyörű alkotásokkal 

készültek ezen alkalomból. Csodálattal néztük a gyer-
mekek által különböző technikákkal készült képeket, 
melyek kedves emlékeket idéztek fel sokunkban. Minden 
korosztályban a sok szép alkotásból kiemeltünk néhá-
nyat, melyeket díjaztunk, de mindenkit megajándékoz-
tunk egy kis aprósággal köszönetünk jeléül.

Évek óta vágyunk volt a  „Zöld óvoda” cím díjazottjai 
között szerepelni. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy 
hosszú évek kitartó munkájának köszönhetően a 2020-
as év nyertes pályázói között szerepelhetett a Tordasi 
Mesevár Óvoda. Ezen elvek mentén, melyek magukban 
foglalják a környezettudatosságot, a környezeti nevelést, 
a természet szeretetére nevelést, fenntarthatóságot, az 
egészséges életvitel iránti igény kialakítását, a hagyomá-
nyok tiszteletére és szeretetére nevelést, számos feladatot 
és célt fogalmaztunk meg a jövőre nézve. A munkakö-
zösség kreatív, jó hangulatú, kitartó munkája, a megvaló-
sításhoz szükséges ötletgazdagság mind számos örömteli 
pillanatot adott mindannyiunknak. 

Hamarosan tavaszodik és sok esemény mellett az óvo-
dai beiratkozás ideje is közeleg. A beiratkozás idejéről és 
a hasznos tudnivalókról március 15-e után a honlapon, 
illetve az óvoda elérhetőségein tájékozódhatnak. 

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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Kedves Olvasók és 
könyvtárba járó Nagyok, 
Kicsik és Aprók!
Február 1-től a könyvtár munkáját Komoróczki Dóra és 
én végezzük. Fogadjátok Őt szeretettel.
Bár a könyvtárban nincs lehetőség a könyvek között 
válogatni, továbbra is lehet kölcsönözni. A kért, előre 
összeállított könyvek, telefonon, vagy e-mailben meg-
beszélt időpontban a könyvtár előterében átvehetők.

Tel.: 20/248-5779, e-mail: konyvtar2463@gmail.com

Észépítő fejtörő 5x5
A következő öt hónap minden hónapjában őt kérdésre kell 
válaszolni a játékban résztvevőknek. A megfejtéseket havonta, 
vagy az összes (25) választ legkésőbb augusztus 10-ig a 
konyvtar2463@gmail.com e-mail címre lehet beküldeni.
1. Milyen állattá változtatta a görög mitológiában Pal-
lasz Athéné Arakhnét, mert az szebben szőtt, mint ő?
2. Mi a papramorgó?
3. Kinek az önéletrajzi könyve jelent meg Száműzetés-
ben - szabadon címmel?
4. Hol található a nyugalom tengere?
5. Hol áll Pataky Attila, ha körbeveszik a jóbarátok?
Jó játékot!

 � Krajnyák Zsuzsa

Részlet Russel, H.:  
Egy év a világ legboldogabb 
országában c. könyvéből

„Anyukám otthonról követi a dán időjárás alakulását, 
és naponta küld e-maileket olyan tárggyal, mint: HŰ! 
MÍNUSZ 15!!!!!!!!
A hétvégén látogatóba jön, és amikor kilép a kapun az 
érkezési oldalon, bélelt kantáros nadrágot, síkabátot és 
piros svájcisapkát visel.
- Te jó ég! - mormolom.
- Nem semmi látvány - ismeri el Legóember.
...
Anyu rákvörös. Biztos majd megfő, de úgy tűnik nem zavarja.
- A gépen egyedül én öltöztem az időjárásnak 
megfelelően!
Elmagyarázom, hogy bármilyen hideg van is, akkor is 
próbálunk viszonylag normális ruhákban járni.

- Nem értem, hogy a te kerin-
géseddel miért. Nézd, az ujjad 
majdnem kék.
Igaza van. Ezt utálom.
- Ez nem divatbemutató...
1986 óta ezt mantrázza, meg 
azt, hogy „Húzd ki magad, 
drágám!”
Bármilyen dühítő, Legóem-
ber azon kapja magát, hogy 
egyetért vele, és a következő 
két napot azzal töltik, hogy a termobéléseiket és gyapjú-
zoknijaikat hasonlítják össze.
Nagyon gyorsan eltelik a hétvége, és mielőtt észbe 
kapok, már vissza is viszem anyát a billundi reptérre. 
Örülnék, ha maradna még, és máris a következő láto-
gatását tervezgetem.
...
Furcsa gondolat, hogy amikor legközelebb eljön, bemu-
tathatom neki az unokáját.”

A TORDASI TÁJHÁZ 
”ÉLETE” ÉS JÖVŐJE
Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület működtetésé-
ben 2020 áprilisában a tizedik évadját kezdte volna meg 
a Tájház, és az ott elhelyezett gyűjtemény bemutatása, 
ha a Covid-19 vírus okozta országos vészhelyzet ezt nem 
akadályozta volna meg. 

A vírushelyzet miatt a vészhelyzet feloldása után, 
július 4-én nyitottunk.

A nyitáskor, fokozott figyelemmel a vírushely-
zetre és a látogatókra, rendszeresen, a nyitvatartási 
tervünk szerint üzemeltünk. A helytörténeti anyag-
gal továbbra is a tordasi életmód és a múlt életé-

hez tartozó eszközök bemutatására törekedtünk. 
A Tájház és a kiállítása iránt évről-évre nagy érdeklődés 

mutatkozott. Nyitásra elkészült egy új témájú kamaraki-
állítás is. Ebben az évben is egy tordasi sajátosságú idő-
szaki kiállítást állítottunk össze, amely a „Tordasi élet-
képek IV.” címmel a XX. század első feléből származó 
fotók alapján a falu életének négy terültét mutatja be. A 
tablók katonáinkról, a tordasi ruhaviseletről, a tor-
dasi képeslapokról és 10 éves jubileumát ünneplő 
Tájházról mutatott be képeket, illusztrálva ezzel ezen 
területek múltját, megmutatva a korabeli tordasi emberek 
életét.

Ez a kiállítás ismét egy tordasi érdekességet, sajátos-
ságot mutatott be, amely túlmutat helyi jellegén, hisz 
a képek Magyarország bármely vidékén készülhettek 
volna. A színesen és tematikusan összeállított tablók, a 
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képekhez fűzött rövid szöveges tájékoztatóval, érdekesen, 
tartalmasan mutatták be a korabeli vidéki élet szűk kis 
területét.

A Tájház működtetésben, a nyitvatartásban, az „ide-
genvezetésben” az év során 17 fő vett részt, akik a hét-
végeken, ünnepnapokon, több esetben bejelentkezett 
csoportok miatt hétköznapokon is dolgoztak, amiért 
díjazásban nem részesültek. Meg kell jegyezni, hogy a 
tájház „őrök” létszámában csökkenés állt be, elsősorban 
betegség miatt, de örömmel elmondhatjuk, hogy két új 
személlyel is bővült a csapat. Köszönet illeti munkájukat, 
sokat tesznek a Tájház céljai megvalósításáért!

A nyitva tartás ideje alatt (július 4. és október 3. 
között), 28 nyitva tartással, összesen 1040 fő láto-
gatta meg a tájházat, ami több mint 37 fős látogatói 
átlagot jelent. 

A látogatói létszám a rövid nyitvatartási időszak elle-
nére nem értékelhető rossznak. Sajnos a nagyobb látoga-
tói létszámot biztosító Csárda és Kalandpark nyitvatar-
tása is rövidebb volt, és az országos vírushelyzet miatt 
sem voltak tömegek.

A területen belül a Vadnyugati Faluhoz érkezőket már 
táblákkal, falfestményekkel is tájékoztatják, csakúgy, 
mint a Tájház megtekintetésének lehetőségeit is. Elmond-
hatjuk, hogy a Csárda és a Vadnyugati Falu propagandája 
sokat segít, és mindezek mellett a különböző programok 
szervezése során is felhívják a résztvevők, a szervezők 
figyelmét a Tájházra, annak szolgáltatására.

Továbbra is kapunk évközben újabb és újabb adomá-
nyokat, amely minőségében teszi gazdagabbá gyűjtemé-
nyünket. Köszönet az ajándékozóknak!

Terveztük, de a pandémia, a vírushelyzet miatt, nem 
sikerült kellő méltósággal megünnepelni a Tájház fenn-
állásának 10 évfordulóját. A Tájház megnyitójára egy 
tágabb meghívotti körrel, műsoros előadással készültünk, 
melyet aztán a zárásra eltoltunk. Sajnos már az októberi 
záráskor is a vírushelyzet okozta korlátozások megaka-
dályozták a tervezett műsor előadását. Bízunk benne, 
tudjuk majd ezt pótolni.

Mindezek mellett a jubiláló Tájházunk a Hagyománya-
ink Vendégségben című rendezvényen, melyet szeptember 
5-én a szentendrei Skanzen területén tartottak, a Magyar-
országi Tájházak Szövetsége Elnökétől dr. Bereczky Ibo-
lyától és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatójától dr. 
Cseri Miklóstól Emléklapot vehetett át.

A tájház és a tárgyi örökség megőrzése csak együtte-
sen szükséges és lehetséges. Az önkormányzattól ebben 
az évben kaptunk először támogatást. Csupán a Tájház 
fenntartási, apróbb restaurálási kiadásaira igényeltünk 
anyagi támogatást, melyet meg is kaptunk. A Tájház 
tetőszerkezete azonban oly mértékben megrongáló-
dott, hogy azt javíttatni kellett. A nádtető javításához 
az önkormányzat, kiegészítve a fenntartási támogatást, 
300.000,- Ft-tal járult hozzá (egyéb támogatásból ezt az 
összeget még ki kellett egészíteni), így a szükséges munka 
már márciusban elkészülhetett. 

Reméljük, az önkormányzat segítő támogatása a jövő-
ben is elérhető marad. 

Kértünk, sajnos azonban nem kaptunk anyagi támoga-
tást a gyúrói önkormányzattól, annak ellenére, hogy az 
új vezetést tájékoztattuk arról, hogy Tájházunk a gyúrói 
múltat is bemutatja, képekkel, eszközökkel.

Szakmai segítséget továbbra sem kapunk a megyei 
múzeumtól, még a Tájház megtekintésére sem volt alkal-
muk és idejük.

Most az értékeléssel, örömmel mondhatjuk: jó évet 
zártunk!

Bízunk abban, hogy a tájház üzemeltetésével lehetősé-
geinkhez mérten sokáig tudunk foglalkozni, hogy a táj-
ház és a gyűjtemény híre egyre szélesebb körben elterjed, 
és lesz elég erőnk feladataink végrehajtásához.

E munkához várjuk segítségüket, támogatásukat, első-
sorban, aki teheti, személyi jövedelemadója 1 %-nak 
felajánlásával.

Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület, adó-
számunk: 18500165-1-07.

 � Márki Ferenc

a tájház „őrzői”(2020-ban nem teljes létszámban)
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TORDASI  
POLGÁRŐRSÉG 
HÍREK
A nappalos szolgálat terveink szerint minden reggel meg-
jelenik az iskolai zebránál, hogy segítse a gyermekek biz-
tonságos átkelését.

Az utóbbi időben ez nagyon fontos lett, mert valahogy 
elszaporodtak azon a veszélyes, iskola előtti útszakaszon, 
a zebránál és a kanyarban a gyorshajtó autósok.

Kérjük a szülőket, hogy a nagyobb biztonság érdeké-
ben a gyermekeiket az iskola alatti parkolóban tegyék ki, 
elkerülve ezzel a forgalom akadályozását!

Toborzásunknak is köszönhetően új szolgálatadókkal 
bővült az Egyesületünk! 
Új szolgálatadóink 2020-2021:

Diószegi Levente 
Diószegi Gábor  

Feil Attila  
Cselikovics Herta  

Lukácsa László  
ifj. Kispál Sándor  
Solymosi Márton  

Reiner Rómeó  
Bíró Richárd  
Pápai Áron  

Varga Dávid  
Varga Andrea Csilla 

Két új nappali és 9 éjszakai járőrrel bővült az egyesüle-
tünk, valamint az idős tagjaink is nagyon várják, hogy a 
járványhelyzet olyannyira enyhüljön, hogy biztonsággal 
és nyugodtan folytassák szolgálatukat a falu nyugalmá-
ért, biztonságáért. 

Az elmúlt hónapban az Öreghegyen és a Széchenyi 
utcával szemben, a Gesztenyés úton mentettünk jeges 

úton árokba csúszott autót. 
Sajnos tordasi tűzesetnél is segítenünk kellett a rendőr-

ség és a tűzoltók munkáját. Teljes útzárat biztosítottunk a 
Petőfi úton, a forgalmat a Rákóczi út felé terelve. Másnap 
reggel egyesületi tagjaink kríziscsomagot állítottak össze 
a károsult családnak, átadás után beálltak az önkéntesek 
közé segíteni a pakolást és az értékek mentését. 

Ha segíteni szeretnéd a munkánkat, akkor kérjük támo-
gasd az egyesületünket az adód 1%-ával! 
TORDASI POLGÁRŐRSÉG
Adószámunk: 19097439-1-07 
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008.

Tagtoborzásunkat folytatjuk, továbbra is várjuk a szolgá-
latra jelentkezőket! 

Ha Te is kedvet kaptál és szívesen lennél egy ,,szeletje” 
Tordasnak, fontosnak tartod az itt élők biztonságát és 
szeretnél egy szuper csapat tagja lenni, akkor gyere és 
,,Adj egy éjszakát a biztonságért!” Toborzással kapcso-
latos kérdésekben vezetőink nyújtanak tájékoztatást az 
alábbi elérhetőségeken: 

 � Lászlóné Szabó Julianna +36 30 432 1750,
 � Gucsek László +36 70 371 7067,
 � Cifka János +36 30 932 9556

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége
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Jeles napok, népszokások, hagyományok

NAGYBÖJTI ÜNNEPKÖR
Ahogy a farsang ideje főként februárra, úgy a nagyböjti 
időszak nagyobb része általában márciusra esik. Egykor 
régen február 7-től március 23-ig tartott, majd a húsvét-
hoz igazodva alakult át mozgó időszakká, ami így ham-
vazószerdától húsvétig tart. Eredetileg a böjti időszaknak 
nem volt köze a valláshoz, csupán józan takarékosságra 
utalt. Amit azért tartottak, hogy az élelem biztosan 
kitartson tavaszig. A böjt tehát hamvazószerdával 
kezdődött és kezdődik ma is a keresztények (elsősorban 
a katolikusok) számára. E napon nem sütöttek kenyeret 
az emberek, nem ettek húst, zsíros falatot, fánkot. Hitték, 
hogy az előző évben szedett barka (a fűzfa molyhosan 
rügyező ága) hamuja megvédi azt a rontástól, akinek a 
homlokára azzal keresztet rajzolnak. A katolikus temp-
lomokban ma is szokás, hogy a hamvazószerdai misén 
a papok hamuval (az előző évi szentelt barkáé) keresztet 
rajzolnak a hívek homlokára; a rontástól való védelem 
helyett a hamvazkodás itt már sokkal inkább a bűnbánat 
és az elmúlás ősi jelképével kapcsolatos és az elmúlásra, 
halálra figyelmezteti az embereket. A Katolikus Egyház 
ma is szigorú böjti napként tartja számon e napot, ami-
kor is az emberek tartózkodnak a húsevéstől és napjában 
csak háromszor vesznek magukhoz ételt. Visszatérve 
a népi szokásokra, egyes vidékeken a legények ilyen-
kor járták a lányos házakat, hogy bekormozzák annak 
a lánynak az arcát, aki ezt engedte. Ezzel mintegy fel-
mérve, hogy kit hol fogadnak szívesen, kinek érdemes 
udvarolni, vagy éppen húsvétkor meglocsolni. A legé-
nyek bandástúl is felkerekedtek, a célból, hogy az éppen 
legénykorba lépő suhancokat keressék fel. Meghívták 
bandájukba, hogy tegyen próbát és ha megfelelt, akkor 
beavatták-befogadták. Innentől kezdve pedig teljes jogú 
legénnyé vált, kalapot hordhatott, dohányozhatott, kocs-
mázhatott társaival. A másnapot zabáló- vagy kövér-
csütörtöknek nevezték. Ugyan már elkezdődött a böjt, 
de a farsangról és a koledálásból megmarad élelem-ado-
mányokat el kellett fogyasztani. Ugyanis a régi időkben 
nagy szégyennek és szinte megbocsáthatatlan bűnnek 
tartották, ha valaki hagyta az élelmet megromlani. Így 
ezen a napon igyekeztek minden romlandót elfogyasz-
tani, vagy szétosztani. Ehhez kapcsolódott az élelmiszer-, 
takarmány- és tüzelőkészlet felmérése is. E napon folyt a 
nagymosás, rendrakás, maradék ételek tartósítása, vagy 
például a már nem fogyasztható zsiradékokból a szap-
panfőzés. A tényleges böjti időszak csonka pénteken 
kezdődött, mely a ház és környékének rendberakásával, 
a másnap pedig általában közösségi rendrakással telt. 
Csonkavasárnap pedig hasonlóan telt, mint a csütör-
tök (hiszen a vasárnap nem számított böjtös napnak). A 
következő vasárnapoknak is megvolt a maguk szokása. 

Guzsalyvasárnapon fejezték be az asszonyok a szö-
vést, fonást, hogy tudjanak segíteni a kerti munkákban, 
nevetlenvasárnap néhol már kiválasztották azokat az 
állatokat, amelyeket a húsvéti levágásra szántak. Csíkva-
sárnap kezdődtek többfelé a húsvétra való készülődések, 
a száraztészta-készítés. Feketevasárnap a húsvét előtti 
vasárnap, amikor az asszonyok és lányok fekete ruhába 
öltöztettek egy szalmabábot, amit aztán a településen 
körbehordtak, majd vízbe dobták. Így temették el a Tél és 
a Halál úrnőjét jelképező sötét bálványt és vele együtt a 
telet is. Húsvét előtt az utolsó vasárnap virágvasárnap. 
Sok helyen ekkor volt szokás a kiszehajtás, mely szokás 
igencsak hasonlított a megelőző vasárnapira. A lényege 
szintén a szalmabáb beöltöztetése, körbehordása, majd 
patakba dobása, vagy elégetése volt. A szalmabábot női 
ruhába öltöztették, viszont ez nem fekete, sokkal inkább 
rongyos-cifra ruha volt, s a báb sem banyára, hanem fiatal 
menyecskére hasonlított. A báb maga pedig a hamarosan 
véget érő böjtöt jelképezte. Sokfelé ismeretes volt a villő-
zés és a barkázás is. A villő egy hajtásos-leveles zöld ág, 
melyet ráakasztott szalagokkal vagy kifújt tojással díszí-
tettek. Az ágat legények szerezték, a lányok pedig díszí-
tették. A díszes ágakkal a lánybandák járták a falut, éne-
kelve, jó kívánságokkal köszöntve az ottaniakat. Néhol 
pedig osztogatták ezeket az ágakat, vagy éppen az asszo-
nyok megcirógatták vele a leányokat, mielőbbi férjhez 
menést kívánva nekik. A villőzéshez köthető szokások 
szinte falunként változtak. Többfelé pedig villő helyett 
barka volt használatos. Szintén szalagokkal díszítették, 
leginkább ajándékként adták, vagy legények dugdosták a 
nekik tetsző leányok ablakába. Mindezekhez hasonlatos, 
a főként fejér megyében és kiváltképp Tordason is elter-
jedt szokás a sibálás, mely a húsvéthoz köthető, így erről 
bővebben a következő számban lesz szó.

A nagyböjt végén, virágvasárnap után vette kezdetét 
a nagyhét. Nagyhétfőn és nagykedden általában a 
takarítás volt a fő tevékenység, pincétől a padlásig, az 
udvaron és a veteményesen át, az istállókig. Nagyszer-
dán többfelé már elkezdték sütni az ünnepi kenyereket, 
kalácsokat; kiválasztották az ünnepre szán virágokat. 
Nagycsütörtök a húsvéti készülődés egyik fontos napja 
volt, ekkor nem mentek vendégségbe, sokkal inkább a 
ház körüli teendőket végezték, fejezték be. Összegyűj-
tötték a húsvéti étkekhez szükséges alapanyagokat, lefej-
tették az ünnepre szánt bort. Nagypéntek szigorú böjti 
nap, melyet a protestánsok többsége is megtartott. Napi 
teendő továbbra is a húsvétra való készülődés volt. Nagy-
szombaton kioltották a régi tüzeket és újat gyújtottak 
helyettük. A nap többnyire a húsvéti étkek elkészítésé-
vel telt, azokból azonban nem ettek, hiszen még tartott 
a böjt. Az elkészült ételeket egy kosárba rakták és az 
ablakba készítették, mivel azt regélték, hogy Boldogasz-
szony éjszaka körbejár és megáldja az ételeket. Katolikus 
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templomokban ma is szokás, hogy a húsvéti sonkákat, 
kalácsokat, tojásokat a papok megáldják nagyszombaton, 
vagy húsvét napján. Sok helyen hagyomány volt, hogy a 
gazdák bejárták a határt, megtekintették a veteményest, 
de igyekeztek minden folyamatban lévő munkát délutá-
nig befejezni. A másnapi vasárnap pedig kezdetét veszi a 
húsvét ünnepe. 

MÁRCIUS – Böjtmás hava

Régi kalendáriumok csíziója szerint, az e hónapban őrölt 
liszt hosszú ideig eláll. A fák oltására legalkalmasabb a 
Holdfogyás első három napja. A férges és gombás gyü-
mölcsfákat megtisztították (meszelték, kékkövezték). 
Benedek nap (március 21.) után borsót, lencsét és csicse-
riborsót vetettek. A szőlőt pedig akkor nyitották (a téli 
takarásból), amikor felszáradt a föld és napos lett az idő. 
Alapvetően ez az időszak a kerti munkálatok ideje volt, 
amikor a kerti veteményesek, gyümölcsösök, szőlészetek 
tavaszi munkái kicsúcsosodtak. 

Március 1. a néphagyomány szerint a tavasz első napja, 
úgy regélték, hogy a Fagy és Halál Szépasszonya ekkor 
szedi a sátorfáját. Néhol ezért szokás volt, hogy egy 
boszorkánynak öltöztetett szalmabábot elégettek vagy 
vízbe dobtak – ezzel siettetve a tavaszt. Többfelé asszo-
nyi dologtiltó napnak tartották. Szokás volt ekkor a régi 
tüzeket kioltani és a nagytakarítás után újat gyújtani. 

Március 2. sokfelé a pince és a padlás takarításának 
napja volt, számba vették a tüzelőt, vagy másutt például 
bűbájos napnak tartották. Mely szerint e nap éjszakáján 
nem szabadott az égre nézni, mert aki hullócsillagot látna, 
azt baj vagy betegség is érheti. Március 3-án, ahol már 
nem volt fagyos a talaj, ott már megkezdték a korai zöld-
ség ültetését. A március 4-7. közötti napok többnyire 
nagytakarítással, mosással, kenyérsütéssel, korai vetemé-
nyezéssel és időjóslással, megfigyeléssel teltek. Március 
8.: néhol ekkor készítették össze a menyasszonyi ládát, 
számba vették az eladó lány kelengyéjét, hozományát, 
jussát. Egyes vidékeken pedig a madarak napjának tar-
tották, ilyenkor javították a madarak fészkelőhelyeit, 
méhészek pedig a kasokat ellenőrizték. Március 12. Ger-
gely napja, ami egykoron még elsejére esett. A középkori 
Magyarországon az új tanév is március elsején kezdődött. 
Szent Gergelyt pedig a tanulók pártfogójának tartják. 
Az ő nevéhez kapcsolódik a gergelyjárás vagy gergelye-
zés, amikor is diáklegények csoportosan járták a falut. 
Felpántlikázva, zászlókkal vonultak végig az utcákon, 
hogy jóeszű parasztgyerekeket toborozzanak maguk 
köré diáknak. Egyúttal felhasználták az alkalmat arra is, 
hogy pénzt, ruhát vagy élelmet gyűjtsenek az iskola és a 
kollégium javára. Minden házhoz, ahol iskoláskorú gyer-
mek lakott beköszöntek, s megszólították a házigazdát: 
„Gazduram, adja a gyerekét diáknak, vagy ha az nem, adjon 
legalább egy szál kolbászt!” Így lett Gergely napja a XVII. 
századtól egyre inkább az iskolások ünnepe. 

Gergely járás régen és ma
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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 Község-
házára. Köszönjük!

Úgy tartották, hogy március 15-től kezdenek igazán 
éledezni a fák, ez a tavasz utolsó fagyos napja. Már-
cius 18-tól pedig megkezdődött a tavaszi ünnepkör, a 

„meleget zsákban hozó” szentekkel. Hiszen a mondás 
még ma is él: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák 
a meleget”. Korábban ehhez megfigyelés is tartozott, 
mi szerint, ha e három napon süt a nap, akkor hosz-
szú és meleg nyár várható; de ha elő sem bújik, akkor 
hosszú és nyirkos őszt jelenthet. Ilyenkor illett meg-
fürödni, tiszta ruhát ölteni a közelgő tavasz tisztele-
tére. Március 21-én különösen ügyeltek és gondozták 
a tejet adó állatokat. Rontásűző és gyógyító napnak 
tartották; a házat kifüstölték, fokhagymával aggat-
ták tele, hogy a lidérc eltávozzon onnan. Néhol még 
zsebükben, nyakukba kötve is foghagyma gerezdeket 
tartottak, sőt akár még a gyermekek testét is bekenték 
vele, hogy a rossz erők elkerüljék. Szintén e napra esik 
a tavaszi nap-éj egyenlőség, a tavasz kezdete. A „Sötét-
ség ura ekkor adja át uralmát a Világosság urának”. 
Szokás volt napnyugta után kivonulni a természetbe, 
tüzet gyújtani és körtáncot járni, mulatozni. Már-
cius 22-én néhol az asszonyok csak konyhai munkát 
végezhettek; buktát, kalácsokat (melyeknek sokszor 
baba, báb, madár alakja volt) vagy fánkot sütöttek és 
azt vitték ajándékba keresztgyerekeknek, várandós- 
vagy öreg rokonaiknak. Március 23-án körbejárták a 
gyümölcsösöket, szőlőket és kiválasztották az oltást 
igénylő fákat és a jó termést ígérő oltószemeket. Már-
cius 24-e már készülődés volt a másnapi ünnepre, 
mostak, kenyeret sütöttek. Az ünnep pedig a március 
25-i Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Eredetileg e 
naphoz kapcsolódtak a húsvét népi szokásai, mint a 
tojásfestés, lányos házak bejárása, locsolkodás. Mivel 

ekkor még úgy tartották, hogy e napon fogantatott és 
ekkor is halt meg Jézus Krisztus. Később vált külön a 
két ünnep, és vált mozgó ünneppé a húsvét, amely a 
Holdnaptárhoz igazodva évente változik. Így lettek a 
korábbi népi (pogány) szokások húsvéti szokásokká. 
Ugyanakkor azt is regélték, hogy a Boldogasszony 
e napon áldja meg a termő gyümölcsfákat. Március 
27-tól pedig a hátramaradt idény-jellegű kerti munká-
kat végezték. Vetettek, művelték a szőlőket, gyümöl-
csösöket, pótolták a csemetéket és végezték a metszés-
sel kapcsolatos munkákat.

A legtöbb napnak pedig megvolt a maga megfigyelése, 
mikor mit érdemes vetni. Melyik nap a legalkalmasabb 
például a tormagyökér duggatására (03.08.); tavaszi 
búza, rozs, borsó- (03.12.); a leveles zöldségek (saláta, 
sóska, spenót, kapor) vetésére (03.20.); vagy éppen a 
fokhagyma, vöröshagyma duggatására (03.21.), hogy 
azok szép nagyok, jó termőek legyenek. 

 � Milichovszky Emőke
Forrás: Remete Farkas László:  

Állandó, mindennapos kalendárium, Budapest, 2018.; 
Gyárfásné Kincses Edit:  

Színes kalendárium, Budapest, 1993.

BAPTISTA GYÜLEKEZET

SZERETSZ  
VONATOZNI?
Anyukám nagy örömmel ült fel mindig az új piros 
(vagy kék) vonatra, s utazott el testvéremhez a Bala-
tonra. Élvezte, hogy jó a kilátás, kényelmesek az ülések. 
Hát még nyáron a légkondi milyen jó szolgálatot tett!

Kipróbálta az újat, használta. Nem sok értelme lett 
volna csak kívülről csodálni, vágyakozni rá, de inkább 
maradni a régi típusú, nehezen nyitható ajtajú, koszos 
szerelvénynél, és azzal utazni, mérgelődve azon, 
milyen rossz.

Nézz magadba! Te nem így teszel-e az életedben? 

Hallottad, hogy van egy szuper vonat, ami az 
ÜDVÖSSÉGBE visz (örök harmonikus kapcsolatba a 
Teremtővel), a HIT vonata, de nem szállsz fel rá, csak 
vágyakozol valami jobb után a hétköznapokban.

Isten megígérte, hogy aki rábízza életét a vonatve-
zetőre, Jézus Krisztusra, az bizton célba ér. Az utazás 
is fantasztikus, hát még a célállomás! Útközben pedig 
megtanulhatod, ki vagy, miért teremtettél, hogyan 
bontakozhatsz ki, hogyan segíthetsz másoknak.

Szeretném, ha hinnél nekem! Megéri!

A következő számokban olvashatsz a gyülekezet 
tagjainak életformáló döntéseiről, találkozásairól a 
vonatvezetővel!

 � KM
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Krisztus Jézus eljött, békességet hirdetett 
nektek, a távoliaknak, és békességet  
a közelieknek. (Ef 2,17)

Miért jött el az Isten közénk békességet hirdetni? Mert 
szeret minket. Emberi okoskodás szerint, bizonyára ezt 
úgy kellene értelmezni, hogy „szeret, szeret, de azért 
nem mindenkit”. Azt a kört szereti, ahol Őt szívesen 
látják, a többiekkel pedig nem foglalkozik? Ő „közeli-
ekhez és távoliakhoz” eljött egyaránt. Ő mindenkit sze-
ret és Ő eljött mindannyiunkért. Olyan mélyre ment 
értünk, ahogyan csak lehetett: „Szálla alá poklokra. 
De feltámadt és azt mondta a szemtanúknak, hogy: 
„Békesség néktek!” Ma is ezt mondja, amikor szemé-
lyesen szólít meg minket Szentlelke által. Ezt mondjuk 
mi is keresztyének az embereknek: „Békesség néktek 
drága Tordasiak, Gyúróiak, Martonvásáriak”. Bárcsak 
válaszolnátok mindannyian az Ő hívására és nem uta-
sítanátok vissza az Ő békességét életetekre! Ha az Ő 
hangját halljátok, ne keménykedjetek!

 � Fodor-Adorjáni Szabolcs

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 felszerelé-
sét, az elektromos rendszer felújítását, villanyóra cseréjét 
áthelyezést és bővítést, a parókia homlokzatán lévő gáz-
cső földbe való elhelyezését, és a parókia és iroda utcaf-
rontjának homlokzatfelújítását, szigetelését végezhetjük 
el. A pályázat a közösségi terek felújítását támogatta, ami 
esetünkben az irodát, a gyülekezeti teremet, kisteremet, 
konyhát, mosdót jelenti.

A fenti összegből azonban hiányzik a parókia nagyon 
rossz állapotú nyílászáróinak cseréje, amit a homlok-
zatfelújítással 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 egyház-
megyei támogatást is szeretnénk kérni.

Gyülekezetünk gyűjtést hirdet a hiányzó 1.500.000 
forintra, hogy ehhez a jelentős állami támogatáshoz hoz-
zátéve a saját erőnket, korszerűbbé, szebbé tehessük a 
ránk bízott épületeket.

Kérünk mindenkit, hogy viseljük szívünkön gyüleke-
zetünk 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

HÁZASSÁG HETE
„Bármilyen legyen is házasságunk jelenlegi minősége, mindig 
van mit tennünk azért, hogy jobbá váljon.” (Gary Chapman) 

A Házasság hetét Magyarországon 2008 óta rendezik 
meg, gyülekezetünk szervezésében ez volt a harma-
dik alkalom. Nagy öröm volt számunkra, hogy idén 7 
házaspár gondolta úgy, hogy ajándékoz egymásnak időt, 
odafigyelést. A járványhelyzet miatt, személyes találko-
zásra nem volt lehetőségünk, de kihasználtuk az inter-
net nyújtotta online lehetőségeket, bekapcsolódhattunk 
előadásokba, és természetesen a szokásos kalandtúra 
sem maradhatott el. A hetet, mint a legtöbb felekezetben, 
áldáskérő istentisztelet zárta.

Isten áldását kérjük mi is a házasságokra!

 � Kovács Tibor és Petra

A járványhelyzet miatt istentiszteleteink a követke-
zők szerint alakulnak:
Tordason a 11 órakor kezdődő alkalmat a templo-
mudvaron tartjuk. 
Gyúrón 9:30-kor kezdődik az istentisztelet a 
templomban.
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék 
fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

Gyülekezeti életünk

Gyülekezetünk blogja: 
www.tordas-gyuro.blogspot.com 
Facebook oldal: 
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/ 
email cím: suller.zsolt@evangelikus.hu 
Süller Zsolt lelkész telefonszáma: 0620-3561686

Elérhetőségeink

Adományok, egyházfenntartói járulék, perselypénz
Amennyiben a parókia nyílászáróinak cseréjére utalás-
sal szeretne hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban 
mindenképpen tüntesse fel: céladomány felújításra
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok, egyházfenntartói járulék, 
perselypénz - Számlaszámaink:
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FUTSAL BAJNOKSÁG
A Tordas U13-as korosztálya a téli időszakban sem maradt 
megmérettetés nélkül, és a korosztályos csapatunk a 
megyei futsal bajnokságban vett részt. 12 mérkőzésen 5 
győzelem és 7 vereség volt a csapat mérlege. A futsal sza-
bályai és technikai alapjai teljesen más a nagypályás lab-
darúgástól, ezért is fontos, hogy a gyerekek a futsal sza-
kággal is megismerkedjenek. A csapat legeredményesebb 
játékosai Kovács Dániel (19 gól) és Szabó Móric (11 gól) 
voltak. A csapat további tagjai: Sztojka Richárd, Lővey 
Bendegúz, Kertész Antal és Boroczki Márk. Köszönjük a 
részvételt a játékosainknak, valamint a szülőknek!

SP
O

R
T

FUTBALL

Épül az új öltöző
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Tordasi Piac
MÁRCIUS 6.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 

A SAJNOVICS TÉRI 
PARKOLÓBAN

Kertgondozás - Fűnyírás 
Kaszálás - Sövényvágás 

 Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása 

alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!

+36 70 370 5283
HIRDETÉS

Érett marhatrágya kiszállítással rendelhető. Érdeklődni: 06-20/402-0488

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánsze-
mélyeknek: 30 szóig 
ingyenes, a további szavak 
50 Ft/szó.
Nem tordasi magánsze-
mélyeknek: 30 szóig 500 
Ft, a további szavak 50 Ft/
szó.

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

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

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

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tan-
folyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a 
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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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 utal-
ványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: a megjelenés 
hónapjának 20. napja, 24:00.

ELŐZŐ HAVI MEGFEJTÉS:  
TŰZOLTÓKOCSI

R
E

JT
V

É
N

Y

?

1896-ban alakult meg községünkben a Tordasi Önkéntes 
Tűzoltó Egylet, melynek eszközei közé tartozott a tűz-
oltókocsi és a lajtos kocsi. A képen szereplő tűzoltókocsi 
1886-ban készült Bécsben, majd a benzinkút 1998-as 
átadásának évében, az önkormányzat karbantartó bir-
gádjának közreműködésével került a jelenlegi helyére. 
(Előtte a tűzoltószertárban volt helye.)

Forrás: Márki Ferenc

TALÁLD KI,  
HOL VAN! - 2020  
NYERTES
2020-ban 15 helyes megfejtés érkezett a Kísbíró-
ban megjelenő képes rejtvény pályázatunkra, ezek 
között néhányan több hónapban is eltalálták, hogy 
Tordas mely részén készült az adott fotórészlet. 
A sorsolást követően átadtuk a 2020-as nyertes-
nek járó ajándékutalványt. Gratulálunk Dénes 
Kartalnak!
Sok sikert kívánunk az idei feladványok megfejtésé-
hez is!



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

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS (KOALA BT.)

06 80/620-622,  06 20/521-6604,  06 20/520-3797

ORVOSI RENDELŐ

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

06 80/533-533

NKM/E.ON GÁZ

06 1/474-9999,  06 20/30/70 474-9999

KORMÁNYABLAK

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

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

SZELEKTÍV

Márc. 11. Cs

Márc. 25. Cs

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

HAMU

Márc. 23. K

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs   14-16

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár 
(Tordas)

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

(Martonvásár)

H-P  8-17:30

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

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

Az idejében  
felismert
melldaganat 
gyógyítható!
Tordason lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven 
belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló 
meghívót kapnak szűrővizsgálatra

A vizsgálat időpontja:
2021. március 12-én és 16-án 

Rendelési idő: 9-15:00 óráig, 
Tordas, Köztársaság út 3. Sportpálya
Maszk használata kötelező!
Kérjük, mindenki jöj jön el, aki meghívólevéllel 
rendelkezik!

Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szűrőállomás-
hoz bizalommal. Telefonszám: 06-20/456-4256
Fejér Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály


