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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES
TORDASIAK!

GESZTENYE FASOR
KARBANTARTÁSA

Az év első felének kényszerszünete miatt megnövekedett a képviselő-testület feladata, hiszen a veszélyhelyzet alatt csak
a legszükségesebb ügyekben, a kötelező határidők miatt
születhettek polgármesteri döntések. Most viszont van
lehetősége a képviselőknek átgondolni az egyes témákat,
és dönteni azokról. Ezek lehetnek igen-nem, tetszik-nem
teszik döntések, de az egyéb alternatívákról, javaslatokról
még kevés szó esik. Persze nem könnyű átlátni egy település, egy önkormányzat működését, és ennek megfelelően
sok szempontot figyelembe vevő, valódi döntéseket hozni.
Szintén összetett munka a falut és az itt élőket ismerve,
olyan javaslatokat tenni, melyeknek vannak reális alapjai és megteremtett pénzügyi fedezetei. Nyilván nagyon
sok mindent kellene, lehetne megcsinálni mindannyiunk
érdekében, azonban ennek vannak időbeni, fizikai és
anyagi korlátai. A közös feladatunk, hogy mindezeket
figyelembe véve a legjobbat hozzuk ki Tordas javára.
Nem könnyítik meg igazán a hivatalunkban a munkát, a közigazgatás különböző területein bevezetett
nagy rendszerek és a kicsit túlzónak tűnő szabályozottság és adminisztráció. Ezt egészíti ki a múltban el
nem intézett ügyek újbóli elővétele, mely lehet helyi
(pl. közterületeink szabályos neve, házszámozás stb.)
és lehet más szervezettől valók (földhivatali tulajdonok póthagyatéki rendezése). Mindezek jelentős többletmunkával járnak amellett, hogy azon dolgozunk,
hogy a mindennapi feladatokon kívül az önkormányzati tájékoztatás is minél szélesebb körű legyen a honlapunkon, az újságban és a Facebook oldalunkon.
Közben folyik a ravatalozó építése, az Alkotóháznak a Hangya Művelődési Ház társintézményeként
történő újraindítása, az elnyert pályázataink megvalósítása és újabb kisebb, nagyobb fejlesztések tervezése, előkészítése. További padokat, virágládákat
szeretnénk telepíteni, a tornaterem előtti közterület
felújítani, a Sportcentrumot további eszközökkel,
növényzettel fejleszteni.
Nem tudjuk, hogy mit hoz az idei ősz, de tervezünk és tesszük a dolgokat, melyek előbb vagy utóbb
megvalósulnak az Önök javára!
A nehézségeink közepette pedig ne felejtkezzünk
el a múltról, hogy sokan voltak, akik életüket áldozták a szabadságért, Magyarországért! Október 6-án
és 23-án gondoljunk rájuk, és mondjunk köszönetet.
November elején pedig emlékezzünk szeretteinkre,
ismerőseinkre, barátainkra, akik már nem lehetnek
köztünk, mert már ott vannak, ahova mi is tartunk!

Augusztus végén sor került a gesztenyefák karbantartására. Kivágásra kerültek a kiszáradt fák (ennek pótlásáról
gondoskodni fogunk), valamint a száraz, balesetveszélyes ágak is el lettek távolítva a fasor valamennyi fájáról.
A Gesztenyés mellett, az iskola feletti parkban is megtisztíttattuk a fákat.
A munkát az önkormányzat megbízásából, Szrága
Árpád végezte, a helyszínt pedig a Tordasi Polgárőrség
biztosította az útlezárások során.
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Juhász Csaba polgármester

KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSE
Magyarországon jelenleg is érvényben van a veszélyhelyzet. Ameddig más döntés nem születik, addig a rendeletünk alábbi szabályai vannak érvényben:
A kerti hulladékot a közterületre kihordani, és ott
elégetni TILOS!
Kerti hulladék, avar égetése SZEPTEMBER 1. NOVEMBER 30. pénteken 10-19 óra és szombaton
10-12 óra közötti időszakokban engedélyezett, legfeljebb gyenge szeles időben.
 Juhász Csaba polgármester
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KIFESTETTÜK
AZ ALKOTÓHÁZAT
Ha nem is sokan, de pont elegen voltunk ahhoz, hogy
elvégezzük az előre eltervezett munkát.
Köszönöm Kovács Hajnalkának, Zay Andrea jegyző
asszonynak, Milichovszky Emőkének, Téglás Lajosnak,
Völgyi Zoltánnak, Farkas Zsoltnak és Dudás Zsoltnak a
festést; Szabó Szilviának a finom kuglófot; Rehus Tímeának és Kaló Péternek az ízletes ebédet; az önkormányzat brigádjának: Hradszki Péternek, Pável Vilmosnak és
Toman Jánosnak a többnapos előkészítést; Cravero Teréznek pedig az étkezési eszközök összekészítését!
Együtt ismét sikerült!
 Juhász Csaba polgármester

ÚTPADKARENDEZÉS
AZ ISKOLAI
PARKOLÓNÁL
Az iskolánál, a megnövekedett gépjárműforgalom miatt
rendszeresen kátyúsodik az út melletti zúzottköves
padka, ami megakadályozza a csapadékvíz elfolyását.
Ennek megoldása a lyukak betöltése helyett a padka
rézsűs kialakítása, amit alpolgármester úr segítségével el
is végeztünk.
 Juhász Csaba polgármester

ÚJ HELYRE KERÜLTEK
AZ ÜVEGHULLADÉKGYŰJTŐK
Néhány lakos kérelmére, négy képviselő támogatásával,
úgy döntött a Testület, hogy a Sportpálya parkolójába
kerülnek át az üveghulladék-gyűjtők, melynek pontos
helyére még nem érkezett javaslat.
A VHG Kft. hulladékszállítási naptárja szerint továbbra
is – negyedévente – az ingatlanok elől is elszállításra kerül
az üveghulladék.
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POLGÁRMESTERI
DÖNTÉSEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK

2021. június

2021. július

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének megóvása érdekében
Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021 (I. 29.) Korm.
rendeletben.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.”

Tordas Község képviselő-testülete a 2021. július
1-jén tartott rendkívüli ülésén








Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró Tordas Község Polgármestere
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hozzájárult a Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási
Intézményfenntartó által benyújtott a „Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújítása” támogatási kérelem szerint tervezett beruházáshoz (ereszcsatorna és csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése, tornaterem felújítása) és aláírta a pályázat
megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást.
elfogadásra javasolta a személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési
díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet módosítását.
hozzájárult ahhoz, hogy a Hazatalálás Szövetkezet a GINOP pályázaton részt vegyen és nyertes pályázat esetén
a Szövetkezet az épületen a szükséges átalakítást elvégezze. Tordas Község Önkormányzata a munkák elvégzéséhez, az eszközök megvásárlásához és az alkalmazott
bérköltségének fedezetére anyagi forrást nem biztosít.
úgy döntött, hogy az Önkormányzat megvásárolja
Tordas belterület 313/1 hrsz.-ú telket, a vételár értéke közcélú adományként befizetésre kerül az Önkormányzat számlájára.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális Bizottsága hatáskörében eljáró Tordas Község
Polgármestere
1 fő részére 60.000 Ft. Ft összegű pénzbeli rendkívüli
települési támogatást állapított meg, melyet 2021. június hónaptól 2021. november hónapig havi 10.000 Ftos részletekben fizet ki az önkormányzat
1 fő részére 20.000 Ft összegű pénzbeli rendkívüli települési támogatást állapított meg.























elfogadta a Tordasi Mesevár Óvoda 2020/2021-es nevelési évről szóló beszámolóját;
tudomásul vette a Sajnovics János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. tanévről szóló
tájékoztatóját;
tulajdonosként hozzájárult a Sajnovics János Általános Iskola és AMI emeleti tanári szobáinak az átalakításához, felújításához;
a Petőfi utcai ingatlanok kert végi túlhasználatával
kapcsolatban döntött arról, hogy az esetleges értékesítéshez az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosítását elő kell készíteni
úgy, hogy forgalomképes legyen az egyik ingatlan, valamint a forgalmi értékbecslést el kell végeztetni;
elfogadta az „Új Kenyér Családi Nap” 2021. augusztus
20-i programtervezetét;
tudomásul vette a Váli Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatóját;
tudomásul vette az Érdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tájékoztatóját;
elfogadta a Tordasi Nyugdíjas Klub, a Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület, a Gyúrói Református Egyházközség, a Tordasi Római Katolikus Egyházközség, a
Tordasi Evangélikus Egyházközség és a Tordas Sportegyesület 2020. évi támogatásról szóló beszámolóját;
elfogadta a Hungarotaste Kft.-vel kötendő bérleti
szerződést;
elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását;
elfogadta Juhász Csaba polgármester 2021. évi szabadság tervét;
a polgármester 2021. évi cafetéria összegét bruttó
200 000 Ft-ban állapította meg;
megtárgyalta Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
5/2018. (III. 28.) rendelet módosításának tervezetét;
elfogadta a település közlekedési helyzetének felülvizsgálatáról szóló határozatot;
módosította a helyi építési szabályzatról szóló 19/2018.
(XI. 12.) önkormányzati rendeletet, mely szerint:
A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2018. (XI. 12.)
önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (7) és (8)
bekezdéssel egészül ki:
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„(7) K-Kert1 építési övezetben üvegház építése esetén a legnagyobb épületmagasság 7,5 m.
(8) K-Kert1 építési övezetben háztartási méretű kiserőművek
kivételével naperőmű nem helyezhető el.”
elfogadta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet;

Tordas Község képviselő-testülete a 2021. július
8-án tartott rendkívüli ülésén












döntött a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázaton való részvételről.
A pályázat keretében Tordas Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Erdőmajori út (018 hrsz.),
Szabadság u. - Holdvilág u. közötti szakaszán 4 m
szélességben a szilárd burkolat felújítására és két oldalon 50-50 cm padkázásra, a Holdvilág u. - Erdőmajor
közötti szakaszán 3 m szélességben a szilárd burkolat
felújítására, a Szent Orbán út első szakaszán az Orbán
szoborig a szilárd burkolat felújítására és két oldalon kb.
50-50 cm padkázásra, valamint a Gesztenyés úton
(04 hrsz.) a meglévő áteresz cseréjére és a körülötte lévő
útszakasz felújítására szükséges 108.138.053 Ft 95-%ára, azaz 102.731.150 Ft támogatás elnyerésére nyújt be
pályázatot, melyhez a szükséges 5 %-os önrészt – mely
5.406.903 Ft – Tordas Község Önkormányzata a költségvetéséből a tartalék terhére biztosítja.

Tordas Község képviselő-testülete a 2021. július
28-án tartott rendkívüli ülésén








döntött arról, hogy az önkormányzat részt vesz a szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) vásárláshoz kapcsolódó pályázaton.
úgy döntött, hogy
a) rendezi a Szent Orbán út (2338 hrsz.) és a Dáridó
utca (1338/3 hrsz.) telekhatárait, vagyis a 2338 hrsz-ú
ingatlan Szent Orbán út marad, a 1338/3 hrsz-ú ingatlan Dáridó utca lesz,
b) megosztja a Szent Orbán utat (2337 hrsz.). A 2337/1
hrsz-ú ingatlan Szent Orbán út, a 2337/2 hrsz-ú ingatlan az Otelló utca lesz.
döntött a Tordas, 218/2 hrsz.-ú kivett belterületi ingatlan forgalomképtelen közterületté minősítéséről;
elfogadta az az étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet.

Tordas Község képviselő-testülete a 2021. augusztus 31-én tartott rendes ülésén
elfogadta a Tordasi Polgárőrség 2020. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolóját;
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Tordas Község képviselő-testülete a 2021. augusztus 31-én tartott rendes ülésén
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2022. augusztus 31-ig meghosszabbította a Bálintné
Milánkovics Olgával kötött lakásbérleti szerződést;
úgy döntött, hogy a Tordas 147/1 hrsz.-ú csatorna
megnevezésű ingatlanát – mivel az ingatlan csatorna
funkciója megszűnt – a vagyonrendelet szerinti forgalomképtelen törzsvagyonából a forgalomképes üzleti
vagyonához sorolja át;
úgy döntött, hogy a Tordas 313/1 hrsz.-ú ingatlant közterületként a forgalomképtelen törzsvagyonához sorolja;
a tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartását a vagyonkataszter felülvizsgálata eredménye alapján módosította és azt a vagyonrendeletében is átvezette;
úgy döntött, hogy a településképi eljárásokat átruházott
hatáskörben továbbra is a polgármester folytassa le;
a „Magyar Falu Program, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 2021 – Közterületi játszótér
fejlesztése Tordason” tárgyú beszerzési eljárás lezárásaként az ACER Kft.-t hirdette ki győztesnek nettó
3.903.950,- Ft szerződéses árral;
a „Tordas, Somogyi Béla utca járdájának felújítása” tárgyú
eljárás lezárásaként a Hornyák Útépítő és Szolgáltató
Kft.-t hirdette ki nyertesnek nettó 9.898.146,- Ft szerződéses árral;
a „Magyar Falu Program, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 2021 „Széchenyi utca építése
Tordason” tárgyú beszerzési eljárás lezárásaként a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.-t hirdette ki győztesnek nettó 15.747.939,- Ft szerződéses árral;
hozzájárult az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi
Központ NP Kft. részére történő – 2021. évi működési
hozzájárulás – kifizetéséhez;
úgy döntött, hogy nem kívánja értékesíteni Tordas
Öreghegyen az Önkormányzat tulajdonában lévő
1427 hrsz.-ú, 1177 m 2 -es és a 1428 hrsz.-ú 1193 m 2
nagyságú telkeket.
úgy döntött, hogy Juhász Csaba polgármester a 2020.
és 2021. évre vonatkozóan 1-1 havi bruttó jövedelmének megfelelő jutalmat kapjon az elvégzett munkája
elismeréseként, elsősorban a településképi véleményezési eljárások ellátásáért.
úgy döntött, hogy az üveghulladék gyűjtő konténert
áthelyezi a Tordasi Mesevár Óvoda előtti parkolóból a
sportpálya előtti parkolóba.





módosította Tordas Község Önkormányzatának 2021.
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletét;
a vagyonkataszter felülvizsgálatával összhangban módosította az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II. 13.)
önkormányzati rendeletét;
megalkotta Tordas Község Önkormányzat Képviselő-tes5







tületének Tordas község nevének és jelképeinek használati
rendjéről szóló 13/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletét;
hatályon kívül helyezte a gyermekek védelméről szóló
8/2006. (V. 24.) önkormányzati rendeletet;
megalkotta Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletét;
módosította Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2018.
(III. 28.) önkormányzati rendeletét.
A 2. §. (l) bekezdése az alábbiakra módosul:
Tömör kerítés: az a kerítés, amelynek a közterület
felőli merőleges vetületének összes felületének kevesebb, mint 25%-ban átlátható. Az összes felület a

PÓTHAGYATÉKI
ELJÁRÁSOK
Folyamatban van az ingatlannyilvántartás felülvizsgálata
Tisztelt Tordasiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Földhivatal 2021. évtől
kezdődően végzi a tulajdoni lapok felülvizsgálatát.
Amennyiben a Földhivatal a tulajdonosként bejegyzett személy haláláról tudomást szerez, úgy hivatalból értesíti a jegyzőt a hagyatéki eljárás vagy a
póthagyatéki eljárás megindítása céljából.
A póthagyatéki eljárás célja, hogy felkutatásra kerüljenek az elhunyt tulajdonos örökösei, az eljárás keretein
belül az érintett földterületet megörököljék, így az elhunyt
tulajdonos neve törlésre kerüljön a tulajdoni lapról.
A póthagyatéki eljárás részeként az öröklésben
érdekeltek hivatalos levelet kapnak a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől, amelyben közlésre kerül az
érintett földterületről készült adó- és értékbizonyítvány
tartalma, valamint a póthagyatéki leltár tervezete.
Az öröklésben érdekeltek az adó- és értékbizonyít-

BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat
keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melynek két
típusa közül választhatnak a pályázók:
 „A” típusú: felsőoktatási hallgatók számára a
2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első
félévére vonatkozóan.
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lábazatot is tartalmazza.
A 11. §. (7) bekezdése az alábbiakra módosul:
(7) Településmag MT-n, Falusias lakóterület MT-n, Átalakuló, új lakóterület MT-n, Öreghegy MT-n – sportcsarnok
kivételével – tetőhéjalásként kizárólag a (4) bekezdésben meghatározott színű cserépfedés, vagy nádfedés
használható. Településmag MT-n és Zöldterület és
jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges terület
MT-n sportcsarnok esetén fémlemez fedés, üvegház esetén üvegfedés is alkalmazható.
A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések megtalálhatók:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/
vány tartalmával kapcsolatban fellebbezéssel élhetnek, melyre 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben egyetértenek a levélben közölt értékkel, akkor
a csatolt fellebbezésről lemondó nyilatkozatot
legyenek szívesek visszajuttatni (személyesen,
e-mailben vagy postai úton) hivatalunkhoz.
A póthagyatéki leltár közjegyzőhöz történő továbbítására akkor kerül sor, amikor minden öröklésben
érdekelt átvette a tájékoztató levelet (az át nem
vett levél második sikertelen kézbesítés után átvettnek
minősül), és a fellebbezésre nyitva álló határidő letelt,
vagy minden örökös visszaküldte a fellebbezésről
lemondó nyilatkozatot.
FONTOS! A hagyatéki leltárban közölt
vagyonról lemondani csak és kizárólag a közjegyző előtt lehetséges értékhatártól függetlenül.
Kérjük Önöket, hogy segítsék munkákat azzal,
hogy a kiküldött leveleket átveszik, így hivatalunk
eleget tud tenni a tájékoztatási kötelezettségének,
és rendben le tud zajlani a póthagyatéki eljárás.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Taller Adél Éva, igazgatási ügyintéző
06-22/467-502/5. mellék, igazgatas@tordas.hu


„B” típusú: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
(További információk a www.emet.gov.hu oldal Bursa Hungarica menüjében.)
Önkormányzatunk Képviselő-testülete a szeptember
végi ülésén dönt a támogatási rendszerhez való csatlakozásról. Pozitív döntés esetén október 5-ig a pályázat
kiírásra kerül. Benyújtási határideje 2021. november 5. A
maximálisan elnyerhető támogatás havi 10 ezer Ft lesz.
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos további információk Tordas Község FB oldalán és honlapján is megosztásra kerülnek!
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

SPORTOS SZOMBAT A
HANGYÁBAN
Közel 40 nevezővel, remek hangulatban zajlott szeptember 11-én a II. Tordasi Teremsportok Kupája eseményünk.
Köszönjük kicsiknek és nagyoknak (a fotókról, sajnos,
többen lemaradtak), a hölgy versenyzőknek különösen
a részvételt, az izgalmas mérkőzéseket! Gratulálunk a
győzteseknek! Természetesen senki nem távozott üres
kézzel és hassal!
fotók: HMH

MŰVELŐDÉSI
HÁZUNK A TV2
KÉPERNYŐJÉN
Czippán Anett a Tények Plusz stábjával járt a Hangyában,
ahol a Gördülő Alapítvány mindennapjairól, a tagok személyes élményeiről forgatott izgalmas anyagot. Köszönjük Janovics Ritának, hogy egyik helyszínként újra a
Hangya Művelődési Házat választotta!
fotók: HMH
TORDASI
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ISKOL A

ISKOLAI HÍREK
Augusztus 27-én adták át a népművészet legrangosabb
állami kitüntetését, a Népművészet Mestere díjakat és
a fiatal tehetségeket elismerő Népművészet Ifjú Mestere díjakat a Pesti Vigadóban. A Népművészet Mesterei
jelentős hagyományátörökítő és értékmentő tevékenységet folytató személyek, az 1953-ban alapított díjat évente
tízen kaphatják meg.
2021-ben a Népművészet Mestere díjat kapott:
Szabó Szilárd táncművész, koreográfus, táncoktató.
(Hagyományok Háza honlapja)
Kollégánk, Sziszi bácsi kitüntetéséhez szeretettel
gratulálunk!
Szeptember elején birtokba vehettük az iskolafenntartó
Don Bosco Nővérek támogatásával átépített és korszerűsített tanári szobát és a felújított tornaszobát.
Szülői összefogással és falubeliek önzetlen segítségével
raklapokból asztalokat és padokat építettünk az iskola
udvarára, melyet örömmel vettek birtokba tanulóink.

Szeptember 1-jén, az ünnepélyes tanévnyitón elhangzott fogadalomtételüket követően, 33 első osztályos
tanuló kezdte meg iskolai tanulmányait intézményünkben. Rajtuk kívül ebben a tanévben még 21 új tanuló szülei tiszteltek meg bennünket bizalmunkkal, hogy gyermekük nevelését és oktatását ránk bízták a különböző
évfolyamokon. Tanulólétszámunk így 301 főre emelkedett. 16 tanulócsoporttal, 5 napközis és 1 tanulószobás
csoporttal elindult a 2021-2022-es tanév.
Bízunk abban, hogy nem kényszerülünk a járványhelyzet
miatt digitális oktatásra, de felkészültünk arra, hogy zökkenőmentesen tudjuk folytatni a munkát ebben az esetben is.
Nevelőtestületünkben szeretettel fogadtuk Jankura
Erzsébet és Robotka-Farkas Edina pedagógustársunkat,
akik az alsó tagozat munkáját erősítik.
Szeptember hónapban folytattuk a tanév előkészítését
8

az adminisztratív feladatokkal, illetve szülői értekezleteket tartottunk.
A második héttől elindultak a művészeti iskola foglalkozása is.
2021. szeptember 9-én, csütörtökön került sor a Tájfutás Világnapja alkalmából megrendezett, immár hagyományosnak mondható iskolai tájfutó versenyre. Tanulóink négy, különböző nehézségi fokú pályán versenyeztek
térkép segítségével. A szervezésért, lebonyolításért köszönet a Silvanus Sportegyesületnek, a Kőbányai Barangolók
Turisztikai Sportegyesületnek és Komoróczki Andrásnak.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét folyamatosan frissülő
iskolai honlapunkra, ahol megtalálják elérhetőségeinket,
tanulmányozhatják az iskola dokumentumait, tájékozódhatnak az aktuális programokról: iskola.tordas.hu
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TÁJÉKOZÓDÁSI
FUTÓVERSENY

MESEVÁR HÍREK
Répa, retek, mogyoró
Érik már a kertben,
Ritkán rikkant a rigó
A hajnali csendben.

Korán reggel hideg van,
Hideg van már este,
Nagy fekete csapatban
Délre száll a fecske.

Hamar elrepült a szeptember. A nevelési év beköszöntével nagyon rácsodálkoztunk, hogy mennyit nőttek a
gyermekek a szünidő alatt. 24 kiscsoportossal kezdtük
az évet. Ezt a tüneményes, vidám, jó kedvű kis társaságot, Viki néni, Rita néni és Patrícia néni vette vigyázó
szárnyai alá. A Csibe csoport kicsi óvodásai kíváncsian
érdeklődnek a sok-sok új dolog iránt, amit rejt a Mesevár. Szeretném megköszönni Csohány Tiborné Erikának
játék felajánlásait az óvoda számára.
Nincs időnk tétlenkedni, hiszen a gyermekek színe-java keresi, kutatja a környezetünk titkait. Minden
évszaknak megvan a maga szépsége. Ősszel a fák szín-
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pompás levelei nyújtanak csodaszép látványt, és persze,
hagyományos ünnepeink, szokásaink is újra elevenednek
évről évre. Katica csoportosok ellátogattak a zöldségesbe.
A látogatásnak célja is volt, hiszen finomabbnál finomabb
gyümölcsöket vásároltak. Megbeszélték tulajdonságaikat,
majd megaszalták a finom csemegét. Nagyon kedves
élmény lehetett. Hiszen megépítették saját kis zöldséges
standjukat, melybe gyümölcsöket is készítettek sólisztgyurmából. Számos sétát tettek Tordason. Egyik sétájuk
alkalmával fecskelesre indultak. A nagy Süni csoportosok
a növényeket és jótékony hatásukat vizsgálták sétáik
alkalmával. Bodza, Csipkebogyó, Hárs és Dió is került a
kosarakba. A Nyuszi csoportosok is sokat barangoltak a
természetben. Sétáik alkalmával a terméseket gyűjtöttek,
és megfigyelték a természet változásait. A nap hívogató
sugarainak nem tudunk ellenállni, így nagyon sok időt
töltünk együtt a szabadban. Reméljük az idő kegyes
lesz hozzánk és még sok érdekességre bukkanunk rá a
természetben.
 Diósiné Besenyei Boglárka Mária

9

ÓVODA

Augusztus utolsó hétvégéjén került megrendezésre
a két szomszédos megyeszékhelyen Zalaegerszeg,
illetve Szombathely Kupa Rövidtávú tájékozódási
futóverseny. A népes mezőnynek ezúttal városi környezetben, parkok, lakótelepek területén kialakított
technikás pályákkal kellet megküzdenie a helyezésekért. Bélai Kornél Márk 4.b osztályos tanuló
kiegyensúlyozott versenyzéssel mindkét versenynapon az ezüstérmet szerezte meg F10C kategóriában.

ORATÓRIUM

NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS
KONGRESSZUS
Szeptemberben az egész ország felbuzdult: végre eljött
az idő és megrendezésre kerülhetett az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus.
Az animátorokkal mi is felkerekedtünk és közösen vettünk részt néhány programon.
Először a Forrásponton, ahol dicsőítő énekek, tanúságtételek és szentségimádás keretében találkozhattunk
Jézussal.
Másnap a szombatot a Margit-szigeten megrendezett
családi napon kezdtük. Itt különböző programokkal
készültek a szervezők: a gyerekek választhattak kézműves foglalkozás és játék, a felnőttek pedig előadások
közül. Több szerzetesrend, közösség, valamint ifjúsági
szervezet is kitelepült a rendezvény helyszínére, ahol
játékok, bemutatók és személyes beszélgetések során
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lehetett ismerkedni a tevékenységükkel. Nagy öröm volt
számunkra, hogy itt a tordasi gyerekekkel is találkoztunk
és együtt vehettünk részt ezen a délelőttön.
A Margit-szigetről átzarándokoltunk a Kossuth Lajos
térre, ahol részt vettünk egy szentmisén. Ezután egy
gyertyás körmenetbe csöppentünk, melynek során a
Hősök-terére vonultunk. Az utat énekszó kísérte: dicsőítő énekekkel, beszélgetéssel és gyertyával a kezünkben
sétáltunk a budapesti estében. Erdő Péter bíboros áldásával zártuk a napot, melyet a tömeg térdhajtással fogadott.
Vasárnap elérkezett a pillanat, melyre a héten készültünk: részt vettünk a Kongresszus zárómiséjén, melyet a
Szentatya, Ferenc pápa celebrált. A tordasi animátorokkal
volt szerencsénk őt testközelből is látni, hiszen – mielőtt
a Hősök terén elkezdődött volna a szentmise, – Ferenc
pápa az Andrássy úton végigvonulva (pápai autón)
köszöntötte a több tízezer fős zarándoktömeget.
Számomra az egész hétvége megrendítő és emlékezetes
pillanatok sorozata volt. Jó érzéssel tölt el, hogy ennyi
hívő emberrel együtt tapsolhattam, énekelhettem,
köszönthettem a pápát és mindezek felett dicsőíthettem,
hálát adhattam Jézusnak.
 Milichovszky Zita, szalézi animátor
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AZ IDEI ÉVBEN IS
MEGNYITOTTA
KAPUIT
AZ ORATÓRIUM!
Szeptember 4-én azzal az örömmel ébredhettük fel,
hogy a nap folyamán ismét találkozhatunk régen látott
barátainkkal. Az első alkalom rendhagyó: leporoljuk és
ismét magunkra öltjük nyári pólóinkat. Idén is visszaemlékeztünk mennyi minden történt velünk a nyáron, és
egymásnak mesélve lezártuk azt. Az idei tanévben az új
strennának megfelelően választottuk ki jelmondatunkat:
„Egy csepp mézzel több legyet foghatsz, mint egy vödör
ecettel.”
No de nem végig méhecskékről fogunk beszélgetni,

hanem Szalézi Szent Ferenc segítségével olyan témákban leszünk jártasak, mint például a szeretet és mások
bíztatása.
Az első oratóriumon tehát sok játékkal és közös imával
vezettük fel az idei jelmondatot, melyet hétről-hétre
fogunk körül járni. Kerestünk kincset és mi magunk is
méhekké válhattunk egy játék erejéig. Ebből az alkalomból sem maradhatott ki a beszélgetés és a közös bansolás. Az animátorok nagy lelkesedéssel készülnek minden
szombatra, hogy minél izgalmasabb játékokat tudjunk
játszani és minél mélyebben meg tudjuk érteni a jelmondatunk mondanivalóját.
Szeretettel várunk minden iskolás gyermeket, szombatonként 14 órától 16:30-ig az iskola udvarán!
17 órától pedig a 6-8. osztályos kamaszokat várjuk, hiszen
az animátorok ugyanakkora lelkesedéssel készülnek Nektek is! A kamaszoratóriumból sem maradhat ki egymás
megismerése, jó beszélgetések és a közös játék.

KÖNY VTÁR

EGYENSÚLYBAN A
TERMÉSZETTEL
Játékos kalandozás Tordason és a tordasi könyvtárban az őszi Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében
Mikor?
2021. szeptember 29. és október 10. között
Hol?
Az online térben (www.tordas.hu/konyvtar) megadott
kérdőív lesz a kalauzod a településen és a könyvtári könyvek között.
Miről?
Természetről, a körülöttünk élő állatokról, növényekről,
Tordas történetéről.
Miért?
Izgalmas, kalandos, érdekes könyvekért.
Gyere velünk, barangolj végig Tordas főútján, és közben
kukkants be a könyvtárba! Tudj meg néhány dolgot a
településünkről, és fedezz fel néhány érdekes dolgot a
körülöttünk lakó élőlényekről!
Szeptember 29-én, szerdán közzétesszük azt a linket,
amelyen egy online kvízt találsz. A kvíz linkjét kérd
osztályfőnöködtől, vagy megtalálhatod a www.tordas.
hu/konyvtar honlapon is. Válaszolj helyesen a 10
kérdésre, és részt veszel a sorsoláson, ahol érdekes könyTORDASI
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veket nyerhetsz. A kvíz beküldéséhez szükséged lesz egy
e-mail címre, lehet a saját, vagy szüleid címe, fontos, hogy
a nyerteseket a megadott e-mail címen tudjuk értesíteni.
A játékban kizárólag általános iskolás gyerekek vehetnek részt. A könyvnyeremények a Tordas Könyvtári,
Információs és Közösségi Helyen vehetők át, a könyvtár
nyitvatartási idejében. A kvíz kitöltésére 2021. október 10-én éjfélig van lehetőség. A nyertesek nevét
2021. október 13-án tesszük közzé a www.tordas.hu/
konyvtar honlapon, és a nyerteseket e-mailben értesítjük
a nyereményükről.
11

KÖNYVAJÁNLÓ
H. G. Wells: Dr. Moreau szigete
Herbert Gerorge Wells (1866.) az általa elképzelt jövővel
foglalkozik, hasonlóan Jules Vernéhez (1828.). A különbség,
míg J. Verne jövőképe a technikai találmányokra irányul,
Wells regényei mélyén etikai, morális kérdéseket vet fel.
A Dr.Moreau szigete sci-fi regény a javából. A hajótörött Prendick megmentőinek szigetén furcsa és félelmetes
cselekményeket fedez fel. Amikor tudomására jut, hogy a
szigeten egy őrült tudós élveboncolás formájában állatkísérleteket végez, menekülni próbál. Ám a tervét keresztülhúzzák nem várt események – az állatemberek fellázadnak.
M’ling farkaslény – akinek formája a legemberibb – lesz
a társa, mint ember mellett a kutya, a végsőkig kitart
„gazdája” mellett.
Prendick végül egy hajóval megmenekül, és Angliába
visszatérve beszéli el a történetét, amit senki nem hisz.
Őt bolondnak tartják, ezért visszavonultságban folytatja
a tudomány iránti szeretetét.
Idézet a könyvből: „Kutyaemberem szinte észrevétlenül
újra kutyává változott, néma lett, négy lábon járt s megszőrösödött. Szinte fel sem tűnt, hogy a jobbomon járó
társam hogyan alakul át mellettem somfordáló kutyává.”
A könyv elgondolkodtat a tudós emberek felelősségén.

POLGÁRŐRSÉG



Krajnyák Zsuzsa

TORDASI
POLGÁRŐRSÉG
HÍREI

porodtak azon a VESZÉLYES, iskola
előtti útszakaszon, a zebránál és a
kanyarban a GYORSHAJTÓ autósok!

Biztonságos
tanévkezdés:
vigyázzunk a gyermekekre!
A nappalos szolgálat terveink szerint, továbbra is
minden reggel megjelenünk az iskolai zebránál, hogy
segítsük a gyermekek biztonságos átkelését! Az utóbbi
időben ez nagyon FONTOS lett, mert valahogy elsza-

FIGYELEM!
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A tanévkezdés időszaka fokozott
veszélyeket rejt a közúti közlekedésben, különösen a gyermekekre nézve.
Szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő
szeptemberi-októberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra. A tanévkezdéssel
egyidejűleg a forgalomban részt vevő gépjárművek
száma is ugrásszerűen megnő. Jellemzően a reggeli
iskolakezdés idején és a délutáni időszakban, az utak
zsúfolttá válnak, így az autósokat érintő közlekedésbiztonsági kockázat is fokozódik.

Kérjük a SZÜLŐKET, hogy a nagyobb biztonság érdekében a gyermekeiket az ISKOLA ALATTI PARKOLÓBAN
tegyék ki, elkerülve ezzel a forgalom akadályozását!
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Gesztenye fasor
karbantartásának biztosítása

Balestnél segítettük a
rendőrség munkáját

Az Önkormányzat megbízásából zajlott a kiszáradt fák
kivágása és száraz, veszélyes ágak eltávolítása a Gesztenyés úton, valamint az evangélikus templom előtti
parkban! A lezárás szakaszos volt és a helyszínt útzárral
reggel 8:00-tól 16:30-ig 3 fővel biztosítottuk!

sajnos szeptember 16-án 16 óra után közúti baleset történt
Martonvásár és Tordas között, Tordas irányába. A helyszínen egy személygépkocsi ismeretlen okokból az útról
lesodródott és az út menti bozótosba csapódott, ahol feje
tetején állt meg. A baleseti helyszínt 4 fővel biztosítottuk,
és teljes útzár megvalósításában segítettük a rendőrség
munkáját! Később az autómentési munkálatoknál már
közösen a martonvásári polgárőrséggel irányítottuk a
forgalmat! Ezúton is köszönjük a jelenlétüket!

Támogatás, tagtoborzás
Jó hír, hogy a felajánlott SZJA 1% alapján 305.000
Ft-ot fogunk kapni, amit ezúton is köszönünk minden támogatónknak! Ha szeretnéd támogatni az
egyesületünket, akkor kizárólag Márkus Pál elnököt
keresd, vagy ha utalni szeretnél, akkor:
TORDASI POLGÁRŐRSÉG:
11670009-07856100-70000008
bankszámlaszámra teheted meg! Közleménybe kérjük írd az ADOMÁNY szót!
A tagtoborzásunkat is folytatjuk, és továbbra is vár-
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juk a szolgálatra jelentkezőket! Ha szeretnél egy
szuper csapat tagja lenni, akkor ,,Adj egy éjszakát a
biztonságért!”
Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújtanak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
Gucsek László +36 70 371 7067,
Cifka János +36 30 932 9556
Márkus Pál +36 30 727 69 10
Szakmáry Zoltán +36 20 346 47 87
Fekete Zsófia +36 20 200 36 25


Tordasi Polgárőrség vezetősége
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OKTÓBER
Mindenszent hava
A régi hagyományok szerint a magnak való káposztát
Orsolya (október 21.) után kellett gyökerestől felszedni,
hogy tavasszal kiültethessék. Ezt és a felszedett répákat
szalmás veremben tárolták. Ekkortól lehetett a vad- és
oltott fácskákat is ki- vagy átültetni, hogy biztosan
megeredjenek.
Többfelé október 1-jén vetették az árpát. Ekkor kóstolták meg először a próbaszüretkor préselt murcit (kiforratlan új bor). Ha addig még nem történt meg, döntöttek
a főszüret napjáról is. Október 2-án (hűvösebb vidékeken) ellenőrizték és biztonságba helyezték a méhkasokat.
Többfelé ekkor kezdődtek a fiatalok esti összejövetelei
és a szüret-idei lakodalmak. A Kárpát-medence nyugati
részén ezt az időszakot tartották a legalkalmasabbnak
az őszi búza vetésére, vagy a szőlőszüret kezdetére is.
Úgy tartották, hogy október első napjaitól várható a
hűvösödés. Október 6-án estefelé elégették a napközben
összesepert leveleket, beteg növényi részeket. Hagyták
füstölni, hogy ez „elriassza a talajmenti fagyokat”. Ez a
nap nemzeti gyásznapunk is, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozataira emlékezünk, különösen az Aradon kivégzett tizenhárom tábornokra.
Sokfelé 7-én kezdődött a cékla szedése. Néhol pedig ekkor
kezdték a cséplést. Napközben minden tüzet kioltottak,
este pedig a helyi közösség együttesen új tüzet „csiholt”.
Az e tűzről gyújtott mécsessel pedig a lángot hazavitték.
Sokfelé 9-én kezdték a szüreti kalákákat szervezni, takarították a pincéket, előkészítették a borászati felszerelést.
Október 13-án több vidéken szokás volt a hálóhelyeket
takarítani. Kiürítették a szalmazsákokat, amit a többi
szeméttel az udvar végébe hordtak. A zsákokat és az
ágyneműhuzatokat kimosták, majd friss szalmát töltöttek és tiszta ágyat vetettek. A másnap némely vidékeken
bezárkózós nap volt, úgy tartották, hogy kezdődik a téli
időszak. Tavaszig a mezei és kerti munkát az asszonyok
és lányok befejezték. Ekkortól a faluházakban közösen
dolgoztak: kukoricát morzsoltak, tollat fosztottak, fontak, szőttek. Mátra-alján, Balaton környékén, Baranyában és a Dunántúl egyes részein október 15. volt a
szüretkezdő idő. Úgy tartották, hogy „Teréz már a télre
tekintget”, vagyis ekkortól már a fagy is megjelenhet.
Sokfelé 16-ára érett be a makk, így kezdődött a disznókondák makkoltatása. A bő makktermés hosszú és hideg
telet jósolt. E naptól befejezték a halfogást és az almaszüretet is. A következő napok majd’ mindegyikéhez tartozott valamiféle babona, tiltás vagy munka. 17-én tilos
14

Kép: Fortepan / Lissák Tivadar

NÉPSZOK ÁSOK

JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK

volt a gyümölcsszedés (mert az erdei rém megbünteti a
háborgatókat); 18-a a kerti munkák befejezése és a kelmék szövés-fonása, gyapjúk tisztítása volt soron; 19-én
a szekereket és a szerszámokat készítették össze, hogy
a kiszárad fákat behordhassák; 20-a pedig sok helyen a
pásztorok ünnepe volt.
Október 23-án az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, valamint e nap a magyar köztársaság kikiáltásának (1989. október 23.) évfordulója is

Behajtás ideje
Átalában október 26-tól november közepéig-végéig terjedő időszak (időjárásfüggő). Néhol hamarabb is kezdődhetett és többnyire a makkoltatott disznókondák behajtásával zárult. A tavaszi kihajtásig az állatokat védett
helyen tartották és a felhalmozott takarmányból etették.
Október 26. Szent Dömötör, a juhászok védőszentjének
napja volt, az állatok behajtásának ideje. Ekkor adtak számot a juhászok a gazdáknak a rájuk bízott állományról,
és ekkor állapodtak meg a további szolgálatról, vagy más
gazdához szegődtek. Ekkor, az elszámolást követően a
juhászok vacsorás mulatságot tartottak, melyet juhászbálnak vagy Dömötörözésnek is neveztek. A juhhúsból
készült vacsorát italozás és juhásztánc követett. Némely
vidékeken, 27-én dologtiltó nap lévén az asszonyok
gyógynövényeket gyűjtöttek, vagy rokonokat látogattak;
majd naplemente után a fiatal lányokat okították asszonyi dolgokra.
Október utolsó napjain az időjárást figyelték és abból
következtettek az elkövetkezendő időkre; javították a
ház körüli utakat; előkészítették a szánokat, szekereket;
vagy éppen rontást űztek.

 Forrás: Remete Farkas László: Állandó,
mindennapos kalendárium, Budapest, 2018.
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

AZ 52. NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS
KONGRESSZUS AJÁNDÉKA ÉS HAGYATÉKA
Az egymásra találásról és a közös lelki megerősödésről és
feltöltődésről szólt nekem a Budapesten megrendezett 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. „Szükségünk
van egymásra, hiszen egyedül nem lehetséges a túlélés,
csakis együtt, egymással.”, mondta I. Bartholomaiosz
pátriárka a kongresszusi látogatása alkalmával adott
interjúban. Az ő kongresszusi részvétele is élő példája az
eucharisztia csodálatos erejének: bármilyen, akár több
évszázados eltávolodást is képes megszüntetni és feloldani. Mert a „Szentléleknek mindig az egység az első”,
mondta szintén ő. Gyerekkorom óta élem és tapasztalom
a közösségben megélt hit erejét, ami egyszerre lelkesítő,
bátorító, felemelő és feltöltő, a hitet, a reményt és a szeretetet megerősítő. A múlt hétvégén ezt éltem át a Papp
László Sportarénában, az Andrássy úton és a Hősök terén.
Az összekapcsolódást és a kegyelem áradását. Nagyszerű
érzés volt közösen együtt várni, majd meglátni Ferenc
pápát. Megrendítő volt hallgatni az egyszerű és végtelenül alázatos beszédét az Eucharisztikus kongresszus záró
eseményén, a statuo orbison, a közös szentmisén. Minden záró szentmise egyúttal egy ünnepélyes stafétabot
átadás is. Magyarország Ecuadornak adta át a következő

NEK megrendezés jogát és feladatát.
De milyen feladatot kaptunk mi résztvevők a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszustól?
Én magamnak ezt összegeztem: a megnyitott lelki
mélységek és magasságok szélesítését és tágítását. A
közösséget összekovácsoló erő megtartását, erősítését
és továbbadását. Bízom benne, hogy akik ott voltunk
a kongresszuson tovább és át tudjuk adni a Lélek erejét,
csatornája tudunk lenni a Szentlélek kiáradásának, az
Ő megtisztító és egyesítő erejének, amit a kongresszus
egyik hírnöke, dr. Csókay András lelki cunaminak hív.
Hívom és várom, hogy ez a cunami ide Tordasra is elérjen, és töltsön el mindannyiunkat a tettekben megélt,
egymás iránti szeretettel, elfogadással és szolidaritással.
Concedente Deo!
Tordas, 2021. 09. 20.
 Szilika-Iván Emőke

OKTÓBERI LITURGIKUS NAPTÁR
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Hétköznap reggel 6.30 szentmise



Vasárnap 10 órakor szentmise, október hónapban
előtte 9.30-tól rózsafűzér
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

TANÉVNYITÓ

ORGONAKONCERT

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt” Préd 3,1
A nyárral az a baj, főleg így visszatekintve rá és természetesen a diákok fejével gondolkodva, hogy gyorsan eltelik.
Eltelt az idei nyár is. Ami azt jelenti, kinek-kinek saját gondolatai és érzései határozzák meg az ide kívánkozó jelzőt,
hogy elindult az iskola. Gyülekezetünk is készült az iskolára.
Augusztus utolsó vasárnapján tanévnyitó istentiszteletet
tartottunk. A nem szokványos igehirdetés (aki, szeretné
megtudni milyen is ez, minden hónap utolsó vasárnapján
családi istentiszteletet tartunk, ott kiderülhet) után visszatekintettünk, hálát adtunk a nyári programokért, nemcsak
a gyülekezeten belüli táborokért, hanem egyházmegyei és
országos eseményekért. Jó volt visszaemlékezni a zarándoktáborra, a hittantáborra, a családos táborra, a nagyvelegi nagy táborra. A visszatekintés után előre tekintettünk,
áldást kértünk az iskolába indulókra, szüleikre és a pedagógusokra. Az istentisztelet után pedig közös ebédet, paprikás
krumplit, fogyasztottunk el, melyet Ilonka főzött a gyülekezeti asszonyok szorgos kezeinek segítségével.
Nagy öröm volt együtt lenni a templomban, és a terített
asztal körül. Még sok ilyet kívánok magunknak.




Kovács Tibor

Fodor-Adorjáni Edit

Gyülekezeti életünk
Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, a vasárnapi istentisztelet
Gyúrón 9:30-kor, Tordason 11:00kor kezdődik.
Minden hónap utolsó vasárnapján
Családi istentiszteletre hívunk
szeretettel mindenkit!
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék fel gyülekezetünk
blogját, valamint Facebook oldalát!
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Egy koncert erejéig az orgonáé volt a főszerep a tordasi evangélikus templomban augusztus 28-án. Kezdésként Süller Zsolt evangélikus lelkész köszöntötte
a jelenlévőket, majd mesélt néhány érdekes dolgot
az orgona történetéről. Ezen az estén Kulcsár Virág
Kata orgonajátékát hallgathattuk és csodálhattuk
meg. Jó volt látni, és hallani, hogy aki igazán mestere
e hangszernek, milyen szépen és könnyedén tudja
megszólaltatni a zeneirodalom orgonaműveit. Az
est folyamán közreműködött még Dudinszky Luca
fuvolán, aki játékával még színesebbé tette ezt a
zenei élményt. A koncert végén természetesen a vastaps sem maradhatott el. Az estet szeretetvendégség
zárta, ahol a kötetlen beszélgetések mellett személyesen is lehetett gratulálni Virágnak és Lucának.

Elérhetőségeink
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
Amennyiben a parókia felújítására
utalással 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)
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TÉGY LE A HARAGRÓL
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos,
mert az csak rosszra visz! Zsolt 37,8
Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a
nyelv is tűz… Jak 3,5b-6a
Isten haragja elől kell-e menekülnöm? Isten haragja
tisztító erő. A bűnt eltávolító erő ez. Nem menekülök, hanem elfogadom az Úr haragját életemben. Ezt
teszem, amikor elfogadom, hogy Isten haragja helyettem Krisztust sújtotta. A szeretet és irgalmasság Istene
következetes és haragszik a bűnre. A bűn következménye a halál, a harag pusztító ereje sújt le a bűnre,
de engem megment, Jézus Krisztus váltságáldozata
miatt. Az ember haragja viszont ezzel szemben más. A
fűnyíróval könnyedén lehet értékes növények fejlődését
is ellehetetleníteni. Ugyanígy képesek vagyunk haragunkkal sérüléseket ejteni a lelkekben. Eszembe jut,

hogy családon belül sok haragot, heveskedést láttam
már. Családtag, rokon, harmadik személy hibáztatása,
káromkodás, anyagi természetű problémák, személyeskedések, félreértések, gyűlölködések és sorolhatnám.
Átéltem ezeket különböző időbeli, szerepbeli, sértettségi helyzetekből. Bármelyik szemszögből is nézem, a
harag indulatos kifejezése nem volt csupán tisztító. Sőt,
legtöbb esetben inkább öncélú szokott lenni. Azt jelenti
tehát ez, hogy nem szabad megemelnem a hangomat?
Odaszólnom egy rövidet? Van helye az ilyennek is, de
nagy felelősségünk ezt bölcsen kezelni. A bennünk lévő
ilyen érzésnek legyen mederje, mint ahogyan szabályozzuk a folyóvizek mozgását, vagy ahogy a lézer ott
vágjon, ahova igazán célozni kell. Az is előfordul, hogy
a felelősségteljes célzás ellenére is, egészséges részekben
okozok sérülést. Ezért van az, hogy haragunkat nagyon
ritkán tanácsos használni.
 Fodor-Adorjáni Szabolcs

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

GYÜLEKEZETI
HÉTVÉGE
Szeretet-Öröm-Békesség egymás között és Hála a Mindenható Úr Isten felé. A hétvége fő igei üzenetével fejezhetjük ki talán legjobban azt, ami velünk történt ezekben
a napokban a református gyülekezetben.
A pénteki ismerkedés és zenés áhítat, a szombati
könyvbemutató, melyen Nikodémus Antal presbiter
felvezetésével dr. Darkó Jenő történész gondolatait hallhattuk Gyúró és Kuldó települések történelme kapcsán;
Pap Judit bizonyságtétele, Lázár Bálint megemlékezése dr.
Bogár Jánosról, az Onézimus Alapítvány bábjátéka és a
játszóház; a délutáni családi csocsóbajnokság, a beszélge-
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tések, az esti evangélizáció, melyen a gyülekezet korábbi
lelkipásztora, Alföldy-Boruss Dezső hirdette az igét; a
vasárnapi hittanévnyitó, melyen gyermekeinkre kértünk
áldást Istentől; a közös készülődés, a közös étkezések,
játékok áldássá váltak mindannyiunk számára.
A gyülekezet jelentős része egy emberként mozdult
meg erre a programra, mely erősített minket Istennel és
egymással való közösségünkben. Hála az Úr Istennek és
köszönet minden szervezőnek, szolgáló segítőnek, valamint résztvevőnek!
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

Rendszeres alkalmaink
Istentisztelet és gyermekistentisztelet: vasárnap 10 órakor
Bibliaóra:
kedden 18 órakor
Énekkar:
szerdán 18 órakor
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

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

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283
18
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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.

REJT VÉNY

TALÁLD KI, HOL VAN!

Előző havi megfejtés:
FAJTAKÍSÉRLETI
ÁLLOMÁS

?

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

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

Nem tordasi
magánszemélyeknek:
30 szóig 500 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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TORDASI
TERMELŐI PIAC
OKTÓBER 2.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL
A SAJNOVICS TÉRI
PARKOLÓBAN
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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 (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

Sz

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-12

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

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

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Sze
Cs

13-17
8-12
8-12

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
ÜVEG
Okt. 13. Sze

(Martonvásár)
H-P

8-17:30

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

SZELEKTÍV
Okt. 14. Cs
Okt. 28. Cs
ZÖLD
Okt. 8. P
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

