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2021 
november

XXXIII. évf. 10. szám

nov. 5. p. 20:00  | TÁRSASTÁNC INDUL

nov. 6. szo. 7:00  | TORDASI TERMELŐI PIAC

nov. 12. p. 19:00  | TORDASI TRACCSPARTI

nov. 14. v. 16:00 | II. LUDAS TORDAS

nov. 16. k. 9:30-13:30 | KORMÁNYABLAKBUSZ

nov. 16. k. 18:00 | KÖZMEGHALLGATÁS

nov. 19. p. 19:00 | II. TORDASI OPERETT EST 

Szeretettel köszöntjük az 
Édesanyákat!

KÖZMEGHALLGATÁS
november 16.

3. oldal

Szépen halad a munka a ravatalozónál...       2. oldal

SZOCIÁLIS TŰZIFA
8. oldal
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TORDASIAK!

A pályázati döntések és az épí-
tőipar túlterheltsége miatt kicsit 
elhúzódtak, és így év végére torlódtak össze a beruházá-
saink. Ennek örülhetünk is, mert elkezdődtek a megva-
lósulások és látjuk a végét, mely többünk számára szép 
és hasznos lesz. Másfelől a mindennapi munka mellett 
jelentős többletmunkát, odafigyelést, szervezést igényel.

Szépen halad a munka a ravatalozónál, és az összes rész-
letet kitaláltuk ahhoz, hogy – a többi intézményünkhöz 
hasonlóan – itt is egy magas színvonalon megépített, igazán 
esztétikus, szép épület jöhessen létre. Megtörtént a Csillag-

fürt lakóparkban a játszóeszközök helyeinek a kitűzése is, 
melynek eséscsillapítása és a környezet kialakítása az ott 
lakókkal közösen történne, hiszen csak a telepítendő esz-
közök árára nyertünk támogatást. Elkezdődött a Somogyi 

Béla utca járdájának felújítása is, és remélhetően az újság 
megjelenése után már a Széchenyi utcában is dolgozni fog-
nak. Megjött a támogatói okirat a Jókai utcai játszótérre, így 
azt is előkészítjük, és ahogy az időjárás engedi, elkezdjük 

a megvalósítást. A belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kap-
csolatos pályázatunkról még nincs eredmény. A külterületi 
útjainkkal (Erdőmajori, Szent Orbán eleje, Gesztenyés vége) 
kapcsolatosan megtörtént a helyszíni szemle és teljesítettük 
a szükséges hiánypótlást. Közben az óvoda alatti Sport-
centrum területén elkezdtük a régóta tervezett játszódomb 
kialakítását, felújítottuk és kicseréltük a település központ-
jában lévő információs táblát. Folyik a további fejlesztéseink 
előkészítése, melyekkel még kényelmesebbé szeretnénk 
tenni a Tordason élést és még szebbé településünket.

Azonban szomorúan tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi 
időben egy virtuális politikai „kultúra” kezd kialakulni Tor-
dason is. A települést lakhelyül választók közül néhányan 
úgy érzik, hogy többek az itt élőknél, és ezért „összefogással” 
meg szeretnék mondani, hogy milyen legyen itt az élet. Egy 
falu és a város között nem az a különbség, hogy a városban 
laknak az okosok, hanem itt más a környezet, itt mindenki 
ismeri a másikat, köszönünk egymásnak az utcán és egy 
közösség vagyunk. Személyesen próbálunk kommunikálni, 
ha gondunk van valakivel, akkor megkeressük és igyek-
szünk megbeszélni a problémáinkat. Szívesen vesszük, ha 
valaki szeretne részt venni a falu életében, a fejlődésében, de 
ahhoz először meg kell ismernie az itt élő közösség múltját, 
hagyományait, eddigi fejlődését, az irányokat. Mindezeket 
a mindenkori település vezetősége a képviselő-testület fogja 
össze, mert az itt élők demokratikus módon őket bízták 
meg ezzel a feladattal, és ők tartoznak mindezekért felelős-
séggel. Ezért a külön utak helyett jobb lenne beilleszkedni a 
közösségbe és nyilván egyeztetni az elképzeléseket a felelős 
vezetőkkel. Az elmúlt évtized történései alapján látható, 
hogy a település mindenkori testülete nem a szükséges 
rossz, hanem ők voltak, akik kitalálták és megvalósították 
ezt a fejlődést úgy, hogy Tordas még inkább egy olyan hely 
lett, ahol jó élni. Ehhez a munkához lehet csatlakozni, ezért 
szerepel a plakátjainkon a Legyél Tordas Része logó is. 

Köszönjük azoknak, akik ebben már évek óta részt 
vesznek akár észrevehetően, akár láthatatlanul! De 
továbbra is várunk mindenkit, aki szeretné erősíteni 
az összetartozást, az egy közösséggé válást és valóban, 
önzetlenül tenne Tordasunkért!

 � Juhász Csaba polgármester
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tordas 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
KÖZMEGHALLGATÁST tart 2021. november 16-án 
(kedd), 18.00 órakor a Hangya Művelődési Házban 
(2463 Tordas, Szabadság út 55.)

A közmeghallgatáson a felszólalás sorrendje 
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető sor-
számok szerint történik, amelyek személye-
sen, e-mailen vagy telefonon 2021. november 
12-én 12.00 óráig igényelhetők a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán. A sorszám megkérésével 

egyidejűleg meg kell határozni, hogy milyen 
közérdekű kérdésben vár választ a lakos a 
közmeghallgatáson.

A közmeghallgatáson is lesz lehetőség kérdés fel-
tevésére, amelyre a polgármester vagy a képviselők 
közül szívesen válaszolnak. A le nem adott kérdésekre 
esetenként csak általános vagy 15 napon belüli írásos 
választ tudunk adni.

Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik Tordas 
ügyei iránt, javaslataival, meglátásaival szeretné segí-
teni Községünk fejlődését.

MEGEMLÉKEZTÜNK AZ 1956-OS ESEMÉNYEKRŐL

KÖZMEGHALLGATÁS
NOVEMBER 16., KEDD, 18 ÓRA
HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ
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TÁJÉKOZTATÓK A  
BUDAPEST-BALATON 
KERÉKPÁRÚT TORDASI 
SZAKASZÁVAL  
KAPCSOLATBAN
Szeptember 24.
Az előző napon értesültünk arról, hogy a növényzet 
irtásával elértek Tordas területére (Kajászó felől), erről 
a kivitelező nem tájékoztatott. A 2021. július 20-án írt 
emlékeztetőben kértük, hogy csak a lehető legszüksége-
sebb növényzet kerüljön kivágásra, melyhez szóban fel-
ajánlottuk a helyszíni bejárásban való részvételünket is. 
A végzett munka egy része érthető volt, viszont vannak 
olyan szakaszok, ahol közös megegyezés vált szükségessé 
a lehető legtöbb fa megmaradása érdekében. 

Sajnos a helyszínen kialakult hangulat és érdekütközés 
miatt a kivitelező – a jó megoldás keresése közben – úgy 
döntött, hogy akadályoztatás miatt egyelőre abbahagyja 
a területen a munkát.

Ezt követően a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
képviselőjével kezdeményeztünk egy megbeszélést a kivi-
telezési munkák kompromisszumos folytatása érdekében.

Szeptember 28.
Meghívásomra a beruházó (Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.) és a kivitelező (Swietelsky Magyarország 
Kft.) képviselőivel áttekintettük a kerékpárút első 500 
méterének szakaszát és méltányolva kérésünket, közösen 
újragondoltuk a tervezett út melletti beavatkozásokat. 
Több szempontot figyelembe véve került meghatározásra 
a növényzet irtásának vonala és döntöttünk egyes fák 
sorsáról, mely esetben az Önkormányzat átvállalta a fák 
jövőbeni gondozását és az útra gyakorolt hatásának fele-
lősségét is. Tervbe vettük, a kivágott fák helyett őshonos 
fák ültetését is, ahol azt a műszaki előírások (útburkolat-
tól 5 méterre) és a tulajdoni viszonyok engedik. 

A kialakítandó út több helyen eltér a jelenlegi nyomvo-
naltól, hiszen a végleges kiépítésnél figyelembe kell venni 
a valódi telekhatárokat is, (nem épülhet más ingatlanára) 
és a meglévő Tordas-Gyúró vízvezetéket. A korábbi kéré-
sünknek megfelelően csak a tervezett árok közvetlen 
közelében lévő fák kerülnek kivágásra, ami több helyen 
nem azonos a jelenlegi árokkal. 

Kérésemre a szántóföld felőli felső árok kialakítását nem 
az útról tervezik végezni – a szántó tulajdonosának enge-
délyét kérve a telkének az igénybevételéről – így a jelenlegi 
rézsű felső, műszakilag nem zavaró része az eredeti állapo-

tában maradhat. Ennek karbantartását és esetleges egyéb 
következményeit az Önkormányzat magára vállalta.

Szeptember 30.
A beruházóval tartott kedd délutáni (09.28.) megbeszélés-
nek megfelelően, kora délután kitűzésre került a tervezett 
burkolóelemes árok külső szélétől 1 m-re számított irtási 
vonal, mely műszakilag elengedhetetlen a megfelelő, tar-
tós megépítéshez. A helyszínen jelen voltak a kivitelező 
képviselői, a kerékpárúttal foglalkozó facebook csoport 
két adminisztrátora és Farkas Zsolt képviselő társam. A 
csoport képviselőit tájékoztattuk, hogy aznap egy erdész 
is véleményezni fogja a területen lévő fákat, és a követ-
kező hét elején a képviselő-testület tagjaival együtt – egy 
közös bejáráson – döntünk a növényzet végleges sorsáról. 
Ehhez kértük, hogy a csoportjukból jelöljenek ki 2 embert, 
aki a továbbiakban képviselni fogja őket.

A bejárás során a megjelent lakosok is szembesülhettek 
azzal, hogy a valós tulajdoni határok és a Tordas-gyúrói 
vízvezeték is meghatározza a tervezett útnak a helyét, 
amely sok helyen nem egyezik az évek óta kialakult 
jelenlegi állapottal. A megjelent erdész is véleményezte 
a faállományt, az egyes fák állapotát, a kivágásuk szük-
ségességét. Minderről szakvéleményt is fog adni. Emel-
lett javaslatot is tett a kivágott fák pótlására, melyet az 
önkormányzat mellett a kivitelező is szóban bevállalt.

A csoport részéről felmerült az igény a tervekbe való bete-
kintésre, melyre a csoportot képviselő 2 személynek bizto-
sítottunk lehetőséget, akik a továbbiakban a bejárásokon és 
egyeztetéseken is képviselhetik a csoportjuk érdekeit.

Közben pedig elkezdődött a vastagabb törzsű kivá-
gott fáknak az önkormányzathoz történő beszállítása is, 
ahogy a kivitelező korábban erről az összes önkormány-
zattal megállapodott.

Október 4.
A kerékpárúttal foglalkozó csoport egyik vezetője (admi-
nisztrátora) és egy tervekhez értő tagja áttekintették a kiviteli 
tervek egészét, majd később csatlakozott a csoport másik 
adminisztrátora is. Tájékoztattuk őket a várható egyezteté-
sekről, válaszoltunk a felvetett kérdésekre, problémákra, mely 
nem csak az út és a környezetének építéséről szólt, hanem az 
üzemeltetésről, a csapadékvíz elvezetéséről is. 

Ezt követően a helyszínen ismételten megtekintet-
tük a tervben látottakat és közösen megállapodtunk a 
kivágandó fák tekintetében. Javaslatomra a Csillagfürt 
lakópark bejáratával szemben további 10 m-re kerülhetne 
áteresz, mellyel megmenthetők lennének az ott lévő fák. 
Felmerült még az első kitérőnek az eltolása kb. 10 m-rel, 
mellyel szintén néhány értékesebb fával több maradhatna.

Egyetértettünk abban is, hogy a Kölcsey utca mögötti árok 
karbantartására megkeressük a hosszú távú szabályos megoldást.

Egyeztettünk a táblák tekintetében is, a terveket meg-
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kapva miket kértünk a szakhatósági hozzájárulásunkban. 
Tájékoztattuk őket, milyen lépéseket tettünk a – koráb-
ban benne lévő, ám most már nem tervezett – belterületi 
közvilágítás ügyében.

Október 14.
Csütörtök délután 5-8-ig ismét megbeszélést tartottunk a 
kerékpárúttal foglalkozó csoport 4 tagja, a kivitelező, a beru-
házó és – a megbeszélés végére – 5 képviselő részvételével. 

A beruházó (NIF) képviselője hosszan beszélt a beruhá-
zás előzményeiről, a jogszabályok adta lehetőségekről, a 
kompromisszumkészségükről. Ismertette a környezetvé-
delem szempontjait, az út mentén nővő fák és a termőte-
rület tekintetében. Ismét tájékoztatta a jelenlévőket arról, 
hogy a normális üzemeltetés érdekében milyen előírások 
vannak, melytől eltérni csak a felelősség átvállalásával 
lehet. Ismét megerősítettük, hogy az önkormányzat ezt 
átvállalja a szükséges mérték erejéig, ez alapján lettek 
megjelölve a kivágandó fák. Újra tájékoztatást adott az út 
elhelyezkedéséről, a magántulajdon védelméről, a meg-
történt kisajátításokról.

A település részéről jelen lévők elfogadták a bejelölt fák 
kivágásának szükségességét, azonban várják az erdészeti 
szakvélemény megállapításait. A többség tudomásul 
vette, hogy a projektnek nem feladata az ide tartozó víz-
gyűjtő területről a víz elvezetése, de a meglévő (tavaly fel-
újított) működő rendszereket figyelembe vette a tervezés 
során és – ahol lehet – kiegészítette, megerősítette azokat.

Ismét felmerült a személykocsi behajtás tiltásának 
problémája, amire ismételten elmondtuk a megoldásokat 
(tiltó tábla, szerződés az útvonaltervezőkkel).

Időközben megérkezett az erdészeti szakvélemény is, 
mely teljes kivágásra javasolja az út művelési ágú terü-

leten a vadon nőtt, betegséggel fertőzött faállományt. 
Az önkormányzat ennek ellenére, a felelősséget magára 
vállalva javasolja az állomány egy nem zavaró részének 
a meghagyását (főleg a Csillagfürt lakópark mentén két 
oldalon), és előírja a kivágott fák pótlását.

Összegzés
Az Önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a beru-
házást, – mely az itt lakók érdekeit is szolgálja – ezért a 
kivitelezővel közösen próbálta megkeresni, környezetvé-
delmi szempontból is a legoptimálisabb, kompromisszu-
mos megvalósulást a lakosság kéréseit is figyelembe véve. 
Reméljük, hogy a kialakítandó kerékpárút – hasonlóan 
a település többi beruházásához – az itt élők érdekeit is 
fogja szolgálni, és olyan igényesen fog megépülni, ahogy 
az intézményeink, közterületeink.

Az önkormányzat – még ha nem is teszünk fel ezzel kap-
csolatban mindent a világhálóra – a többi feladata és pro-
jektjei mellett, ezzel a beruházással kapcsolatban is teszi 
a dolgát, a lehetőségek keretein belül képviseli a települést.

Tudjuk, hogy nem tudunk úgy dönteni, hogy minden-
kinek tetsszen, de reméljük, hogy a közös konstruktív 
hozzáállással és az önkormányzat iránti bizalommal 
sikerül megtalálni a leginkább megfelelő megoldásokat.

Reméljük, hogy sikerült meggyőzni a jelenlévőket, hogy 
az önkormányzatnak ennél a beruházásnál is ugyanolyan 
fontos a település és az itt lévők képviselete, és mindent el 
fogunk követni a szabályos használat érdekében.

Köszönjük a Kivitelező és a Beruházó kompromisz-
szumkész hozzáállását, tudva, hogy ezen a településen a 
beruházás után is mi fogunk élni!

 � Juhász Csaba polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK
2021. szeptember 

Tordas Község képviselő-testülete a 2021. szeptem-
ber 28-án tartott rendes nyílt ülésén

 � elfogadta a 2020. évben végzett védőnői, háziorvosi, és 
a könyvtárosi tevékenységről szóló beszámolókat;

 � a Tordas Könyvtár és Információs Közösségi Hely 
nyitvatartását az alábbiak szerint határozta meg:
Hétfő: 8:30 – 14:30
Kedd: 13:00 – 18:00
Szerda: 8:30 – 14:30
Csütörtök: szünnap
Péntek: 14:00 – 19:00
Szombat: 8:30 – 11:00
Minden hónap első szombatján zárva.

 � elfogadta Martonvásár és agglomerációja szennyvízel-
vezető és tisztító rendszere víziközmű-rendszer 2022-
2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervét;

 � döntött a Tordas-Gyúró-Kajászó községi vízmű - vízi-
közmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervéről;

 � egyet értett a személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint 
azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII.7.) önkormány-
zati rendelet módosításával;

 � úgy döntött, hogy csatlakozik Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez;

 � jóváhagyta a Tordasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatát;

 � 2022. október 31-ig meghosszabbította a Szabó Rubin-
ka Annával kötött lakásbérleti szerződést;

 � úgy döntött, hogy elhalasztja Kiss Alexandra kérelmé-
nek megtárgyalását, mert jelenleg a lakás a nyári tűze-
set miatt használatban van;

 � elfogadta a Tordasi Polgármesteri Hivatal 2020. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolóját;

 � elfogadta az Önkormányzati Adóhatóság 2020. évi 
adóügyi munkájáról szóló beszámolóját;

 � engedélyezte a Tordasi Bölcsőde Nkft. részére a „Tor-
dasi” névhasználatát;

 � úgy határozott, hogy a Tordas 08 hrsz.-ú út neve Gár-
donyi Géza utca legyen;

 � döntött Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetésének átcsoportosításáról;

 � kiírta a Tordasi Tanulmányi Ösztöndíj Pályázatot;
 � döntött az Alkotóház működtetéséről;
 � elfogadta az Alkotóház bérleti díjait az alábbiak 

szerint:

Szobák Nagy-
termek

Tükrös 
terem

Fix havi 
bérlés, 

táboroztatás

1500 Ft/
óra
 

3000 Ft/óra 2000 Ft/óra

Megállapo-
dás szerint

Alkalmi 
bérlés

8:00-20:00
30.000 Ft

3500 Ft/2 óra

Alkalmi 
bérlés

18:00-06:00
45.000 Ft

5000 Ft/3 óra

 � Zárt ülés keretében döntött a Petőfi utcai ingatlanok 
túlhasználattal érintett területeinek a megvásárlási 
feltételeiről.

Rendeletek
 � elfogadta a Tordas Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a szociális ellátásokról szóló 17/2021. 
(IX. 30.) önkormányzati rendeletét;

 � elfogadta Tordas Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének Tordas Község Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2021. (IX. 
30.) önkormányzati rendeletét

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a veszélyhely-
zet idején hozott polgármesteri döntések megtalálhatók:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

KORMÁNYABLAK-
BUSZ TORDASON
Időpont: 2021. november 16. kedd, 9:30-13:30
Helyszín: Tordas, Sajnovics tér - Posta parkoló

MILYEN ÜGYEKET INTÉZHETEK?

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon 
(kormányablakbuszok) az ügyfelek elintézhetik a 
kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújt-
hatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájé-
koztatást kaphatnak az eljárás menetéről. 
Többek között:

 � személyazonosító igazolvánnyal,
 � lakcímkártyával,
 � útlevéllel,
 � vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre,
 � ügyfélkapu regisztrációra is lehetőségük van.
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TÁMOGATÁSOK  
RÁSZORULÓKNAK
Kedves Tordasiak!

Tordas Község képviselő-testülete 2021. szeptemberében 
megalkotta a szociális ellátásokról szóló 17/2021.(IX.30.) 
önkormányzati rendeletet. Ennek eredményeként bővült 
az igénybe vehető ellátások köre és mértéke is. 
A rászorulók az alábbi támogatásokat igényelhetik:

Lakhatáshoz kapcsolódó települési tá-
mogatás (gáz, áram):

 � háztartások részére havi 5.000 Forint összeg a szolgál-
tatónál vezetett folyószámlára való utalással, 

 � jövedelemhatár: 71.250 Ft/fő, egyedülálló esetén 
87.375 Ft, egyedül élő esetén 85.500 Ft, 

 � vagyonnyilatkozat kitöltése szükséges, melyben az 
ingatlan-, jármű-, készpénzvagyon külön-külön a 
855.000 Ft-ot, együttesen a 2.280.000 Ft-ot nem érhe-
ti el (nem minősül vagyonnak az az ingatlan, melyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik)

Ápoláshoz kapcsolódó települési 
támogatás:

 � egy háztartásban egy személy számára nyújtható támo-
gatás, aki fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év feletti 
közeli hozzátartozójának gondozását végzi és a Szociális 
törvény 41. §-a alapján nem jogosult ápolási díjra,

 � támogatási összeg havi bruttó 33.068 Ft, 2 ápolt eseté-
ben bruttó 41.335 Ft, 

 � jövedelemhatár: ápoló családjában 57.000 Ft/fő, 
egyedülálló/egyedül élő esetén 71.250 Ft, 

 � legfeljebb 4 órás otthonán kívüli munkavégzés mellett 
kérhető,

 � szakorvosi vélemény szükséges,
 � tartási, életjáradéki szerződés kizáró ok.

Rendkívüli települési támogatás:
 � pénzbeli támogatásként adható alkalmanként és havi 
rendszerességgel, természetbeni támogatásként tartós 
élelmiszercsomag vagy meleg étel (ebéd) formájában 
átmeneti nehézségek áthidalására pl.: létfenntartási 
nehézségek, tartós kórházi kezelés, elemi kár, haláleset 
bekövetkeztekor,

 � jövedelemhatár: 71.250 Ft/fő, egyedülálló esetén 
78.375 Ft, egyedülélő esetén 85.500 Ft, (haláleset/ele-
mi kár/tartós betegség esetén 114.000 Ft/fő, egyedül-
álló esetén 128.250 Ft, egyedül élő esetén 142.500 Ft),

 � összeghatár: elemi kár esetén 250.000 Ft/év/család, 
temetés esetén 100.000 Ft/év/család, egyéb esetben 

120.000 Ft/év/család,
 � évente egyszer, különös méltányosságból 50%-kal el 
lehet térni a jövedelemhatártól.

Köztemetés
 � eltemettetésre kötelezett személy részben vagy egész-
ben mentesülhet a köztemetés költségeinek megfize-
tése alól,

 � jövedelemhatár: teljes mentességnél 34.200 Ft/fő, 
egyedül élő esetén 42.750 Ft; részleges mentességnél 
42.750 Ft/fő, egyedül élő esetén 57.000 Ft,

 � vagyonnal nem rendelkezhet és hagyatéki vagyon sem 
maradt.

Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj
 � a pályázat kiírása esetén jelentkezhet az a 21 évnél 
fiatalabb, tordasi állandó lakóhellyel rendelkező fiatal, 
aki középfokú intézmény nappali tagozatán tanul

 � jövedelemhatár: 114.000 Ft/fő, egyedülálló szülő vagy 
tartósan beteg gyermek esetén 142.500 Ft/fő

 � vagyonnyilatkozat kitöltése szükséges, melyben az 
ingatlan-, jármű-, készpénzvagyon külön-külön a 
855.000 Ft-ot, együttesen a 2.280.000 Ft-ot nem érhe-
ti el (nem minősül vagyonnak az az ingatlan, melyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik)

Szociális étkeztetés
 � 65. életévét betöltött személy igényelheti,
 � jövedelemhatár: a kérelmező családjában 57.000 Ft/fő,
 � vagyonnal nem rendelkezik, nincs tartásra köteles 

hozzátartozója,
 � a támogatás összege az étkezési térítési díj 75%-a.

Két új, hivatalból adható támogatási forma is beve-
zetésre került:

Beiskolázási támogatás 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező 
gyermekeknek járó egyszeri juttatás az iskolakezdés ter-
heinek megkönnyítésére

Húsvéti és karácsonyi csomag
évente két alkalommal élelmiszercsomagot kaphatnak:

 � a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő gyermekek családjai

 � a lakhatási és ápolási települési támogatásban részesülők
 � a 65 év feletti állandó lakóhellyel rendelkező és itt is 

élő nyugdíjasok (jövedelemhatár: 114.000 Ft/fő)

 � Tárkányi Ágnes, szociális ügyintéző
0622/467-502 1-es mellék, gyamugy@tordas.hu
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KEDVES TORDASIAK!
Kérem engedjék meg, hogy 
néhány mondatban bemutat-
kozzam Önöknek.

Tárkányi Ágnes vagyok, 
2021. május 10-től dolgozom a 
Tordasi Polgármesteri Hivatal-
ban szociális és általános ügy-
intézőként. Férjemmel és négy 
gyermekemmel Gyúrón élek.

Felsőfokú tanulmányaimat 
a budapesti Szent István 
Egyetemen végeztem, ahol közgazdász végzettséget sze-
reztem. Az elmúlt 16 évben egy svéd tulajdonú multina-
cionális cégnél dolgoztam képzési, fejlesztési és minőség-
biztosítási vezetőként. Mindig is vonzott a helyi közösség 
támogatása, ezért külön öröm számomra, hogy szociális 
érzékenységemet és korábbi munkatapasztalatomat ma 
már Tordas lakóinak javára fordíthatom.

Igyekszem minden hozzám fordulónak segíteni, ezért 
kérem, keressenek bizalommal!

Üdvözlettel:
 � Tárkányi Ágnes

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
TÁMOGATÁS
2021/2022

Tordas Község Önkormányzata ezúton tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy ismét lehet igényelni szo-
ciális tűzifát.

Az igénylés feltételei:
 � a kérelmező életvitelszerűen Tordason élő, tor-

dasi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező személy legyen,

 � a kérelmező családjában az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelem nem haladhatja 
meg a 99.750 Ft-ot, egyedül élő nyugdíjas 
esetében a 128.250 Ft-ot,

 � az ingatlan fűtési módja szilárd tüzelésű (gázbe-
kötés megléte nem akadály, ha a tüzelés főleg fával 
történik).

Benyújtási határidő: 2021. november 15.
A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs 
lehetőség!
A kérelem beszerezhető a Polgármesteri Hivatal-
ban vagy letölthető a www.tordas.hu honlapról. 
Benyújtása postai úton vagy személyesen a Polgár-
mesteri Hivatalban lehetséges.

A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek:
 � az aktív korúak ellátásában részesülők,
 �  az időskorúak járadékában részesülők, 
 � a települési támogatásban részesülők (különö-

sen lakhatási),
 � a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabá-
lyozottak szerint halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevelő családok,

 � a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők.

Ugyanazon lakott ingatlanra lakásonként kizáró-
lag egy személynek állapítható meg függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától. 
Egy személy csak egy kérelmet adhat be.
A beadott kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja 
el. A házhozszállításról az Önkormányzat térítés-
mentesen gondoskodik. 
További információ személyesen (a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási idejében) vagy a 20/371-
8636-os telefonszámon kérhető Tárkányi Ágnes 
szociális ügyintézőtől.

ÚJRAINDULT  
AZ ALKOTÓHÁZ
Október hónaptól újraindult a Petőfi út 6 sz. alatti Alko-
tóház. A bérléssel kapcsolatban kérem keressék:

Mihovics Márta
70/466-3350 | konyvtaroslany@gmail.com
Kovács Márton 
20/387-3604 | kolbasz.marci@gmail.com

A bérleti díjak:
 � szobák: 1500 Ft/óra
 � nagyterem: 3000 Ft/óra, 

8-20 óra között (napközben): 30.000 Ft, 
18-06 óra között (éjszaka): 45.000 Ft

 � tükrös terem: 2000 Ft/óra, 3500 Ft/2 óra, 5000 Ft/3 óra
 � fix havi bérlés, táboroztatás megállapodás szerint

 � Juhász Csaba polgármester
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IDŐSEK NAPJA
Az Idősek Világnapja alkalmából október 7-én, a Hangya 
Művelődési Házban, ünnepség keretében köszöntöttük a 
település szépkorú lakosait.

A résztvevőket elsőként a Tordasi Nyugdíjas Klub veze-
tője, Gurabi Tiborné, „Ani néni” köszöntötte, aki sorait 
egy verssel zárta. Ezt követően Juhász Csaba polgármes-
teri köszöntője következett, gondolataiban kiemelve az 
idősek bölcsességét, tapasztalataik átadásának fontos-
ságát a következő generációk számára. Majd az 50 éve 
házasságban élők megajándékozásával, a hagyományos-
nak mondható mesemondással, valamint Kövesárki 
Kristóffal kiegészülve, rendhagyó módon énekes, gitáros 
színpadi produkcióval fejezte ki tiszteletét a település 
vezetője. A nemes eseményen, felkészítőikkel karöltve a 
Süni nagycsoportos óvodások és a Művészeti Iskola diák-
jai is méltó módon, nagy sikerrel szerepeltek. A gyerekek 
produkciói között Bradák Mária szavalatát hallgathattuk.

A műsorfolyam végén, a fináléban az „állandó vendé-
gek”, a mindig jókedvű Ráckeresztúri Nyugdíjas Klub 
tagjai szórakoztatták táncos produktumukkal a helyi 
ünnepelteket.

A szeretetteljes vendéglátást, közös étkezést megelő-
zően, zárszóként „Ani néni” egy sokatmondó költeményt 
is felolvasva, köszönetét fejezte ki valamennyi előkészítő-
nek, szervezőnek, közreműködőnek, segítőnek. 

Jó egészséget kívánva, hasonló jó hangulatban, Isten 
áldja, nem csak az Idősek Világnapja alkalmából a 
szépkorúakat!

FELVÉTELI  
ELŐKÉSZÍTŐ
Október 6-an elkezdődött 8. osztályosok számára a 
felvételi előkészítő matematika és magyar tantárgy-
ból. Szerdánként 16.00-18.00 között zajlik az oktatás, 
a csoporthoz még lehet csatlakozni. A kurzus január 
végéig tart. 

További részletek a plakáton.

M
Ű

V
E

LŐ
D

É
SI

 
H

Á
Z



10 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 1 .  n o v e m b e r



11T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 1 .  n o v e m b e r

DISCO ÉS SHOW-TÁNC
oktatás

TORDAS
Hétfő, Csütörtök: 18:00-19:00

Hangya Művelődési Ház
Érdeklődni: Szabó-Heiden Loretta 06309771625
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„ÉN-KÉP” KIÁLLÍTÁS 
A HANGYÁBAN
Szeptember 24-én került sor a tordasi Varga Rehák Gab-
riella „Én-Kép” című, első, önálló festmény kiállításának 
megnyitójára. Éger László a Hangya Művelődési Ház 
vezetője nyitotta meg az eseményt. A hivatalos köszön-
tőt követően Páll Kata, a főszereplő művész-barátja 
méltatta Gabriella munkásságát, emberi értékeit, majd a 
meglepetés leleplezés következett (a művelődési ház épü-
letének egy részletét festette meg a művész, amelyet az 
intézménynek ajándékozott). Az ajándékozás, köszönet-
nyilvánítások után az érdeklődők megtekintették a tár-
latot, sokan a vendégkönyvbe történő biztató szavakkal 
nyilvánították ki tetszésüket a kiállító felé. A felemelő 
hangulatot még teljesebbé, exkluzívabbá Szabó Dávid 
(Dave) zongoraművész játéka tette. A rendezvény közös 
pezsgőzéssel, állófogadással zárult. Köszönet illet min-
den szervezőt, közreműködőt, aki a kiállítás előkészüle-
teiben, létrejöttében segített!
Varga Rehák Gabriella alkotásai Tordason a művelődési 
ház kistermében, előzetes bejelentkezés alapján tekinthe-
tőek meg az év végéig a muvhaz@tordas.hu email címen, 
vagy +36 20 431 8624-es telefonszámon. 

Fotók: Milichovszky Emőke

BABA-MAMA BÖRZE
Baba-mama-kisgyermek ruha és felszerelés börze volt 
október 15-én a Hangyában. Köszönjük a szervező 
társaknak, védőnőnek, kiegészítő programfelelősök-
nek, valamennyi résztvevőnek a sikeres délelőttöt! 
Folytatjuk, közösen!

Fotók: HMH
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OKTÓBER 4. 
Az állatok világnapja
Minden év október 4-én megemlékezünk az állatok világ-
napjáról, idén sem történt ez másképp. 

Tanóra keretén belül beszélgettünk a velünk élő állatok 
gondozásáról, a felelős állattartás fontosságáról. Rajzóra 
keretein belül lerajzolták a gyerekek kedvenc állataikat. 
Így a kis épületben egy kisebb kiállítás is született az 
alkotásaikból. 

Ellátogatott hozzánk a Tordas Zoo vezetője Fedák 
Krisztina és néhány négylábú segítője, Easy, Némó, Finci, 
Boszi és a két tüneményes tacskó Mini és Mikró. A terá-
piás kutyák bemutatója nagy sikert aratott a gyerekek 
körében, különösen mikor Finci fejben számolt és az ered-
ményt ugatással válaszolta meg.

Ezúttal is köszönjük Fedák Krisztinának, hogy időt 
szánt ránk! Mindig nagy boldogság a gyerekeknek és 
nekünk is, ha köztünk lehetnek.

Tanulmányi kirándulás keretében ellátogattunk Farkas 
Zsolt képviselő úrhoz és családjához, ahol közelebbről 
is megismerkedhettünk az általuk gondozott állatokkal. 
Láthattunk méltán híres szürke szarvasmarhát, dámszar-
vast, gímszarvast, disznót, lovat és a tyúkudvar lakóit. 
Betekintést nyerhettünk a gazdaságuk életébe. Nagyon 
köszönjük Zsoltnak a körbevezetést és Kittinek, hogy 
segített ennek megvalósításában!

 � Horváth Györgyi a 4.a osztályfőnöke  
és Boleradszki Edina a 4.b osztályfőnöke

MŰVÉSZETI ISKOLA 
HÍREI
Az iskolakezdést követően sok felkérés érkezett a tanítvá-
nyainknak fellépésekre. Mondhatom, hogy hál’ Istennek, 
örültünk, hiszen az elmúlt évben nem volt erre lehető-
ségünk. Bevalljuk, már nagyon hiányzott, hiszen az 
együttlétek, kihívások, megmérettetések, célok, fontosak 
a gyermekek számára. 

Szeptember 10-én egy jó hangulatú táncházzal 
indítottuk a tanévet. Játszottunk, táncoltunk, dalokat 
tanultunk, a szünetekben pedig kis frissítővel, nasikkal 
pótoltuk az energiakészletünket. Ennek folytatására 
december 10-én várunk minden kedves érdeklődőt, tánc 
és muzsikakedvelő kicsit, nagyot egyaránt! 

Szeptember 25-én Kovács Márton tanár úr szülőfalu-
jába, Maklárra kaptunk meghívást a búcsúra és szüreti napra. 
Nagy izgalommal készültünk, hiszen két hetünk volt a fél 
órás műsor megszerkesztésére. Mivel igen messze utaztunk, 
így a több órás buszozás ismét jó összekovácsoló lehetőség 

volt gyermekeink számára. Nagy szeretettel vártak ben-
nünket ott a Nővérek, valamint a helyi iskola pedagógusai. 
Szép énekekkel és dalokkal készültünk a citerás, népi énekes 
növendékekkel, valamint megszólaltattuk mind a klasszi-
kus, mind a népi furulyát egyaránt. Bemutatták tudásukat 
a vonósaink, és a Pillikék 3. csoportjával moldvai táncok-
kal örvendeztettük meg a nagyérdeműt. Műsorunk nagy 
sikert aratott, nem győztük utána a dicséreteket fogadni. 
Hatalmas büszkeség volt számunkra, hogy tanítványaink-
kal ismét öregbíthettünk iskolánk és településünk hírnevét. 

IS
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Ilyenkor tudatosul bennünk igazán, hogy milyen értékeket 
adunk át gyermekeinknek, akik ezt szertettel, alázattal 
viszik tovább. Hazaindulásunk előtt egy bőséges, finom 
vacsorával kedveskedtek nekünk. Szép időben, egy izgal-
mas nap után késő este tértünk haza. Köszönjük az iskola 
vezetőinek és a segítő szülőknek, hogy elkísértek minket, és 
osztoztak velünk ennek a napnak az örömeiben.

Az október is számos fellépési lehetőséget tárt elénk. A 
hónap kezdéseként megemlékeztünk a Zene Világnap-
járól. Egy kicsit eltérően a megszokottól, most az óraközi 
szünetekben muzsikáltunk az iskola több pontján. Így 
aztán kinek mi tetszett, azon a kis „koncerten” vehetett 
részt. Öröm volt látni újból a csillogó gyermekszemeket a 
társaikat nézvén, hallgatván. 

Majd két olyan műsor következett, amely azt gondolom, 
hogy a mai világban igen fontos. Fontos, hogy tudják gyer-
mekeink, honnét indultak, s ezáltal tisztelettel legyenek az 
emberek, az idősebb generáció iránt. Október 7-én az Idő-
sek Napján vettünk részt, ahol citerás, népi énekes, népi 
furulyás, vonós növendékeink, valamint néptáncosaink 
csaltak örömkönnyeket és fakasztottak dalra a szépkorú 
nagymamák, nagypapák közük sokukat. Ezzel a néhány 
produkcióval próbáltuk megköszönni nekik, hogy valójá-
ban mi is létezhetünk, és egy szép délutánt varázsolhat-
tunk számukra a Hangya Művelődési Házban. 

Majd október 14-én, a Szociális Otthon lakóitól kapott 
meghívásnak tettünk eleget a szüreti délutánon. A tava-
lyi év sajnos elvette ezt a lehetőséget, de idén bepótoltuk. 
Nagy szeretettel és gondossággal, tudatosan készültünk, 

hiszen az ott élő embertársainknak próbálunk ilyenkor 
egy kis töltést vinni a hétköznapok egyszínűségébe. Gyer-
mekeinknek fontos, hogy találkozzanak olyan társaikkal, 
akik valami folytán kicsit máshogy élik mindennapjaikat, 
de ugyan olyan értékes emberek, mint mi, mindnyájan! 
Ismét jó érzéssel töltött el bennünket, hogy milyen sze-
retettel vártak minket és mennyien részt vettek a műso-
ron. Megszólaltattuk a népi furulyát ütőgardon kísérettel, 
énekeltek a népi énekesek, a citerások vidám dalokat pen-
gettek, a vonósok egy kis Galga-menti talpalávalót húztak, 
majd a néptáncosok fergeteges tánca után egy jó hangu-
latú, pörgős táncházra hívtuk a mozogni vágyókat. Azt 
hiszem, szuper délutánt szereztünk mindenkinek!

A hónap zárásaként nem is tehettünk volna szebb koro-
nát fel, mint a bonyhádi érmet. Október 16-17-én rendezték 
meg Bonyhádon a XIX. Halmos Béla Országos Népze-
nei Találkozót, ahol két produktummal indult iskolánk. 
Vannak tanítványaink, akik egyszerre több tanszakon is jel-
eskednek, kimagasló teljesítményeket nyújtanak. A követ-
kező két fiatalember is táncol, több hangszeren is zenél. A 
szombati napon Péter Szabolcs magyarpéterlaki dallamokat 
muzsikált Turú Gergely, valamint Cselikovics János kísé-
retében. Vasárnap pedig Frey Dávid és Péter Szabolcs 
gyimesi dallamokat fújtak, akiket Gárgyán Zoltán tanár úr 
gardonon kísért. Ezt a fantasztikus teljesítményt a szakmai 
zsűri Kiemelt Nívódíjjal jutalmazta meg. Azt gondolom, 
munkájuk elismeréseként méltó jutalommal térhettek haza 
tanítványaink! Gratulálunk nekik és felkészítőiknek Kovács 
Márton és Gárgyán Zoltán tanár uraknak!

Most is, mint minden alkalommal, nagyon köszönjük 
a szülők támogatását, segítségét, de főleg belénk vetett 
bizalmukat, hiszen fantasztikus gyermekeik nélkül mi sem 
tudnánk ezeken a programokon részt venni. Köszönöm 
kollégáimnak az elhivatottságot, a gyermekek felkészítését!

Az őszi szünetben kicsit feltöltődünk az év utolsó két 
hónapjára. November 12-én a VI. Gyúrói Libatoron (a gyú-
rói Faluházban) találkozhatnak igen sok növendékünkkel és 
tanáraikkal. December 4-én a II. Tordasi Adventi vásáron 
(Sajnovics parkban) lépünk fel, majd december 10-én, 16 
órától a szokásosnak mondható Művészetis Karácsonyra 
várjuk az érdeklődőket a Hangya Művelődési Házban.

 � Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár, etnográfus
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MESEVÁR HÍREK
Ismét eltelt egy hónap. Hűvösebb reggelekre 
ébredünk. Az Őszi napsugarak még csak-
csak előbújnak, hogy felvidítsák napjainkat. 
Így volt ez a népmese napja alkalmából szer-
vezett bábelőadáson is. Nagy örömünkre 
Bölöni Réka előadóművész látogatott el hoz-
zánk „A kurta farkú medve” kedves történe-
tét mesélte el a gyerekeknek. A gyermekek 
ezen izgalmas történeten keresztül a mese varázslatos 
birodalmában találták magukat. Sok nevetéssel és tapssal 
jutalmazták az előadást. A friss levegőn szép őszi napsü-
tésben tartózkodni igazi kincs, és számos jó ötlet kerül elő 
a tarsolyunkból, hogy vajon mivel tehetjük még szebbé 
környezetünket. Így kapott az alkalmon kolléganőnk, 
Berta Szilvia, aki maradék faanyagból virágládákat készí-
tett, melybe gyönyörű őszi virágokat ültetett. Október 
7-én a Süni csoportosok az időseket köszöntötték kedves 
műsorukkal a Hangya Művelődési Házban. A színpad, a 
reflektorfény ámulatba ejtette az összes apróságot.

Az állatok hetét, az őszi betakarítás, szüret 
témakörét lezárva Milichovszkiné Ilonka 
nénihez látogattak a Süni és a Katica cso-
portosok. A kis Csibe csoportosok Viki 
nénivel és Rita nénivel gesztenyét szedtek a 
parkban. Majd elérkezett az óvodások szü-
reti mulatságának a napja. Nagy előkészület 
előzte meg ezt az alkalmat. Mindannyian 
azon voltunk, hogy igazán jól érezzék 
magukat a gyermekek és a szülői közösség. 
Már kora reggel a sütőtök édes illata járta 

át az óvodát. Kézműves lehetőségekkel, kukoricamor-
zsolással, népi fajátékokkal színesítettük a programot. 
A Süni csoportosok ünnepi műsora nyitotta meg mulat-
ságunkat. Albert Balázs segítségével mustot készítet-
tünk. A prést és a darálót Zrufkó Péter biztosította ezen 
alkalomból. A szülők jóvoltából terített asztal várta az 
ünneplő közösséget. Ez a nap segítő kezek nélkül nem 
lehetett volna ennyire élmény dús és örömteli. Szeret-
ném megköszönni Albert Balázsnak, Zrufkó Péternek, 
Éger Lászlónak, Kiss Mártonnak, a szülői közösségnek 
és a kollégáknak ezt a szép napot! 

Hej, gesztenye úrfi 
Bundácskádból bújj ki! 

Ugorj le a fáról 
Érkezésed várom.

Nini, itt van, koppan 
Fáról földre pottyan 
Futok zsebre dugni 
Jöjj, gesztenye úrfi!

(Weöres Sándor)
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EGYENSÚLYBAN  
A TERMÉSZETTEL
Játékos kalandozás Tordason
93 kisdiák mostanra biztosan tudja, hogyan vegyük ked-
vét az egyébként védett nyestnek attól, hogy a padláson 
randalírozzon. Az őszi Országos Könyvtári Napok kere-
tében október elején egy héten át tartott a játék, melyben 
tíz, környezetvédelemmel, helyismerettel kapcsolatos 
kérdésre keresték a játékosok a választ.

Nekünk, könyvtárosoknak nagy örömünkre szolgált, 
hogy a tanítók kíséretében az általános iskola három 
osztálya meglátogatott bennünket (3. b; 4. a; 4. b), és egy 
játékos tanóra keretében együtt keresték és találták meg 
a válaszokat a kérdésekre. A „kötelező” részt megfejtve 
bőven maradt idejük a gyerekeknek kalandozni a köny-
vespolcok között, úgy láttuk, mindenki talált magának 
kedvére való nézegetni- és olvasnivalót. A legnagyobb ked-
vencek kétségtelenül a Garfield, és az Asterix képregények 
voltak, de izgalmas krimik, és még izgalmasabb űrhajós, 
kalózos, kisállatos könyvek is kézen-közön jártak.

Lányok, fiúk! Ezek a könyvek ki is kölcsönözhetők a 
könyvtárból. Gyertek, iratkozzatok be, és már vihetitek 

is a kiválasztott könyvet, képregényt. 
Aki itt járt a könyvtárban az osztályával, és kért a 

beiratkozáshoz zöld színű lapot, az mindkét oldalt 
kitöltve, aláírva hozza vissza. Akinek nincs ilyen zöld 
lapja, ne szomorkodjon sokat, inkább tanítás után jöj-
jön be, és kérjen egyet! A könyvtárba való beiratkozás, a 
könyvek kölcsönzése ingyenes.

A kvíz kérdéseit immár a helyes válaszokkal együtt a 
www.tordas.hu/konyvtar-hirek oldalon megtalálja min-
den kíváncsi Olvasónk. A kvíz helyes megfejtői között 
könyvjutalmakat sorsoltunk ki, a nyertesek monogramját 
és nyereményüket szintén ezen az oldalon tettük közzé.

KÖNYVAJÁNLÓ
G. Hajnóczy Rózsa: Bengáli tűz
A mű az 1930-as évek Indiáját tárja elénk. Olvasni ebben 
a tudatban kell. Minden mai politikai és társadalmi elő-
ítéletektől mentesen érdemes beletemetkezni az útleírá-
sos regénybe, vagy ha úgy tetszik naplóba.

És érdemes.
És érdemes újra olvasni néhány évtized múltán is...
A mű Germanus Gyula és felesége G. Hajnóczy Rózsa 

(valószínűleg) közös alkotása.
A keletkutató Germanus Gyula, irodalmár, nyelvész, 

történész meghívást kap 1929-ben Rabindranáth Tagore 
költő, írótól az általa létesített indiai szantiniketáni egye-
temre három évre. Az útra felesége is elkísérte, aki naplót 
vezetett. E naplónak és Germánus indiai vonatkozású 
alapos tudásának ötvözete a könyv, melyhez pluszt ad 
és megszínesít egy közelükben játszódó szerelmi (három-
szög?) történet is. 

Tanúja lehetünk az egyetem nemzetközi összetételű 

– angol, francia, német, 
orosz, olasz, svájci, norvég, 
holland – tanárok és az 
indus professzorok külön-
böző élethelyzetekre 
adott különböző visel-
kedéseinek. Betekintést 
nyerünk az indiai lakos-
ság akkori mindennapi 
életébe, az életek, földrajzi 
és természeti adottságok 
sokszínűségébe.

A Bengáli tűz Indiában 
hindi nyelven is megjelent 2011-ben.

 � Krajnyák Zsuzsa
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtári szolgáltatás 
november 9-én – keddi napon – szünetel.
Megértésüket köszönjük!
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KATALIZÁTOR 
LOPÁS TÖRTÉNT 
TORDASON
Sajnos jó ideje elterjedt már a katalizátor lopás (“platiná-
zás“), és bár ez a károsultaknak sovány vigasz, ez nem 
csak országos, hanem nemzetközi probléma. Azért lett 
közkedvelt a tolvaj bűnözők körében, mert a használt, 
gyári katalizátorok relatív jó áron eladhatók, ugyanis a 
katalizátor kerámia a jó hatásfok érdekében olyan nemes-
fémekkel van bevonva, mint az arany és a platina.

Fontos megjegyezni, hogy ipari nemesfémekről és mil-
ligrammokról van szó. Külföldön a rossz gyári katalizáto-
rok újrahasznosítására felépített gyárak a nemesfémeket 
kémiai eljárással kinyerik, és a kerámiát illetve a katalizá-
tor házat újrahasznosítják.

Elsősorban a diesel és turbodiesel motorral szerelt kis-
teherautók, egyterűek vannak veszélyben, mert ott egyes 
típusok katalizátora viszonylag jó nemesfém bevonattal 
rendelkezik, és beférnek alá emelés nélkül a tolvajok.

Általában egy speciális láncos kézi szerszámmal szinte 
hangtalanul levágják vagy lecsavarozzák a katalizátort a 
kipufogócsőről, a sofőr pedig csak a gépjármű beindítása 
után szembesül a problémával. Sajnos az a tapasztalat, 
hogy nem csökken az ilyen bűnözés, és ahogy a maga-
sabb építésű autók alól fogynak a katalizátorok, úgy 
esnek áldozatul a személyautók. 

Az elmúlt hónapban ismeretlen tettesek loptak tele-
pülésünkön, a Hangya soron, közvilágítás alatt parkoló 
személygépjárműből katalizátort, mely a nemesfém-tar-
talma miatt értékes!

A rendőrségi statisztika szerint a G és és F Opel Astra-k 
vannak nagyobb veszélyben!

A polgárőrség éppen ezért felhívja a figyelmet, hogy a gép-
jármű tulajdonosok autóikkal lehetőség szerint álljanak be 
az udvarra vagy garázsba és zárt helyen hagyják éjszakára!

Ugyancsak a lakosság segítségét kérjük, ha valaki a 
járművek környékén bármilyen gyanús mozgást észlel, 

az értesítse a hatóságiakat a 107-es vagy 
112-es ingyen hívható segélyhívószámok 
valamelyikén a további bűncselekmények 
megelőzése érdekében.

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 várjuk a 
szolgálatra jelentkezőket!
Ha szeretnél egy szuper csapat tagja lenni, akkor 
,,Adj egy nappalt a biztonságért!”
Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújta-
nak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken: 

Gucsek László +36 70 371 7067, 
Cifka János +36 30 932 9556
Márkus Pál +36 30 727 6910
Szakmáry Zoltán +36 20 346 4787
Fekete Zsófia +36 20 200 3625

JÁRŐRAUTÓ TELEFONSZÁMA: 06 30 630 8777
Rendőrség: 06 22 460 007
Körzeti megbízott: 06 20 969 5963

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége

TORDASI  
TERMELŐI PIAC

NOVEMBER 6.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN
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NOVEMBER – SZENT 
ANDRÁS HAVA
Régi kalendáriumok csíziója szerint Katalin táján (novem-
ber 25.), holdfogyáskor szokás a téli lisztet őröltetni, mert 
akkor sokáig eláll. Ekkor vágták, sózták és füstölték az 
ökröt, disznót, tehenet, hogy legyen mit a téli időben asz-
talra tenni. A november meghozza a ködöt, a hideg esőt, 
havat is. A természet álomra hajtja a fejét, s az ember 
számára nincs már munka a természetben, hiszen meg-
történt a betakarítás. Az emberek bevonulnak házaikba 
és a késő őszi, ház körüli, benti munkákat végzik.
November 1. Mindenszentek napja. Az alapvető házi-
munkákon (főzés, mosogatás, kenyérsütés) kívül szinte 
minden tilos volt e napon. Nem szabadott földmunkát 
végezni, varrni, takarítani, terményekkel és felszerelések-
kel foglalkozni. E napon régen is, az emberek kimentek 
a temetőbe, rendberakták halottaik sírját, égő gyertyát 
vittek ki. Helyenként még étel-ital kostolót (áldozatot) 
is raktak a sírokra. Különböző tájegységeken, különböző 
rítusok, babonák és pogány hiedelmek voltak szokásban. 
Néhol, mikor kilátogattak a temetőkbe, egy gyertyát a 
házukban is égve hagytak, hogy a halottaik lelke haza-
találhasson. Máshol megterítettek az elhunyt lelkek-
nek (amit hajnalig ott is hagytak), hogy az éjjel betérő 
rokon-lelkek ehessenek-ihassanak és nyugton hagyják 
az élőket. Egyes helyeken pedig a gyertyagyújtással 
jósoltak maguknak: úgy tartották, hogy akié hamarabb 
kialudt, az fog először meghalni közülük. Egy biztos: a 
gyertyagyújtás valamely formában mindenütt része volt 
a napnak; illetve fontos volt a holtakról való megemlé-
kezés. November 2-án (Mindenlelkek/halottak napja) 
is tilos volt a földmunka, az építés és a mosás is. Sokfelé 
e napon mentek ki a temetőkbe, rendbe tették a sírokat, 
gyertyát és virágokat helyeztek el rajtuk. Harmadika 
a szükséges idénymunkák elvégzésével telt, sok helyen 
ekkor állították az útjelző póznákat és előkészítették a 
máglyarakásokat, hogy hófúvás idején is megtalálják a 
helyes utat. Néhol még a falu közepén is állítottak egyet, 
hogy szükség esetén jelzőtűzként vagy melegedőként 
szolgáljon. Emellett pedig Hubertus, a vadászok védő-
szentjének napja. Az ő napján indult a vadászidény. 4-én 
a lányok, asszonyok összegyűltek, mulatoztak; 5-én 
néhol az 1-jére sütött pogácsa maradékénak morzsájából 
szétszórtak egy maréknyit a mezőn, hogy a föld jó ter-
mést hozzon a következő évben; sok helyen pedig 6-án 
vezették be a leánykorba lépőket a fonóba.

TARTALÉKOLÁS IDEJE
November 7-től 30-ig tartó időszak. Ez idő alatt vágták 
és gyűjtötték a tűzre valót. Ekkor válogatták ki az állatok 
közül a télen is megtartandókat, valamint a levágandó-
kat, melyeket feldolgoztak télire, vagy eladták a felesleget. 

Igyekeztek ekkorra szervezni a lakodalmakat is, hogy a 
felesleget még tél előtt felhasználhassák. 
Többfelé hetedikén kezdték el kivágni a nyáron kiszá-
radt fákat, összeszedték a letört ágakat. A nemesebb 
rönköket eladták mestereknek, a csúnyábbakat pedig 
építőanyagnak faragták, vagy feldarabolták tűzifának. 
Az Alföldön november 8-án készítették elő a szánokat, 
javították őket, hátha hamar jön a tél; a patakokon átí-
velő hidakat erősítették, az odavezető utakat póznákkal 
kijelölték, hogy hófúvás esetén is megtalálják az irányt. 
Néhol e napot tartották a tél kezdetének, ekkor hajtották 
be télire az állatokat. Egyes helyeken, 9-én az asszonyok 
napnyugtától másnap napkeltéig szótlanul tevékenyked-
tek, mert úgy vélték, hogy Péntekasszony megbünteti 
őket a felesleges beszédért. Másnap pedig nem moshat-
tak, néhol még a fürdés és a gyermekfürdetés is tiltva volt, 
ugyancsak Péntekasszony büntetésétől félve. November 
11. Márton napja, e napon lakomákat rendeztek. Úgy 
tartották, hogy minél többet esznek-isznak és mula-
toznak, annál bővebben jut nekik mindezekből a jövő 
évben is. Ilyenkor vágták a nyár vége óta tömött libákat. 
A combokat és a húsos melleket sózták és télre felfüstöl-
ték. A kisütött háj adta a zsírt télire, illetve ebben eltart-
hatták a sült szárnytöveket és a májat is. A töpörtyűk 
rendszerint a téli reggeliken fogyott el. A belsőségekből 
pedig ünnepi levest, sülteket és pörkölteket készítettek. 
A libapecsenyéből illett a papnak is kóstolót küldeni, s 
többnyire a „püspökfalatot”, az állat legízletesebb részét 
kapta. Ilykor kerülhetett a vendégek elé az az évi bor és 
az ősszel lefőzött pálinka. Ez egyben pásztor ünnep is 
volt, a pásztorok körbejárták a gazdák házait, köszön-
tötték és megajándékozták (néhol a gazdák ajándékoz-
ták) őket. Néhol az éves cseléd-tartás befejező napja is 
ez volt. A legtöbb helyen állat- és kirakodó vásárt, este 
pedig Márton-napi bált tartottak. 14-én ismét mulatoz-
tak az emberek, vendégváró nap lévén. Az e nap érkező 
vendégek általában besegítettek a háziak munkájába, 
amit közös ebéd és mulatozás követett. Néhol e napon az 
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„TE VAGY A FÉNY…”
Első szentáldozás a Tordasi Katolikus  
Egyházközségben

2021. október 17-én érkezett el közösségünk számára 
a várva várt ünnepnap, amit már régóta imáinkban 
hordoztunk: 11 gyermek először vette magához Krisz-
tus testét – azt a szentséget, mely két évezrede táplálja, 
erősíti egyházunkat. A rendszeresen templomba járó 
gyermekek számára ez mindig a rég áhított alkalom, 
hiszen évek óta várják, hogy ők is részesülhessenek az 

Élő Kenyérből. Varga Attila hitoktató terelgette a gye-
rekeket a megelőző hónapokban, hogy mire elérkezik a 
nap, tudatosítsák, mit jelent Krisztushoz tartozni. Nem 
csak a ruhájuk, a lelkük is egészen tiszta ilyenkor, hiszen 
az ünnepet megelőző napokban a bűnbocsánat szentsé-
gét is megkapják. Mi egybegyűltek azért könyörögtünk, 
hogy gyermekeink megőrizzék szívükben a Krisztus 
iránti lelkesedést, és hűségesek legyenek az Ő tanításá-
hoz. Hogy számukra is Ő legyen a fény, aki utat mutat. 
A helyes utat. A szentmise után szeretetvendégséggel 
vártuk az elsőáldozókat és testvéreiket.

 � Borka Mária

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

asszonyok csak konyhai munkát végeztek, kis kenyereket 
sütöttek, amikkel a betérőket kínálták. 16-án általában 
ki sem léptek a kapun, benti munkákkal foglalkoztak. Az 
asszonyok és leányok főleg fonással és szövéssel, a férfiak 
és legények pedig a bőrök és szőrmék kikészítésével tevé-
kenykedtek. Egyes helyeken, 24-én libát vágtak, mint 
Márton napkor. Jeles napnak tartották még november 
25-ét, Katalin napját. Egykor úgy ünnepelték, mint a 
nagyfarsangi húshagyó keddet, hiszen többfelé másnap-
tól kezdődött a kisböjt időszaka (karácsonyig), amely 
alatt tilos volt a lakodalom és a bál. E naptól itták az 
újbort és Katalin bálokat tartottak. Régi leány- és asszo-
nyünnep is volt, néhol az eladósorban lévő lányok mas-
karában, házról-házra jártak, szerencsét kívántak a jövő 
évi állatszaporulathoz. Több helyen pedig összegyűltek 
és szerelmi varázslásokkal próbálták kideríteni, hogy 
ki lesz a jövendőbelijük. Emellett fontos időjósló nap is 
volt, úgy vélték, „Ha Katalin kopog, a karácsony tocsog.”, 
vagyis, ha ekkor fagyos az idő, enyhe lesz a karácsony. 

Másnap, 26-án a szokásos napi teendők mellett az előző 
napi ünnep maradványaiknak eltakarítása folyt, felké-
szülés a böjtös ételek készítésére. November 28-tól a 
lányok már a délutánok és esték nagy részét a fonóban 
töltötték; úgy vélték, aki nem fon télen, nem tud szőni 
nyáron. November 30. András nap, az ősz utolsó napja, 
Disznóölő (Szent) András napja. E napon, többnyire még 
pirkadat előtt kezdődtek a disznóvágások, rokonok és 
komák segédkeztek egymásnak a feldolgozásban, melyet 
közös disznótoros estebéddel zártak. Erre a napra nem 
voltak érvényesek a kisböjti húsevés- és borivás tilal-
mai. Ez az éjszaka volt a házasság-jóslatok ideje, ahol 
különböző jósló tevékenységekkel próbálták megtudni a 
jövendőbelijük nevét, foglalkozását, a házának irányát, a 
házasság időpontját vagy éppen a gazdagságot. 

 � Forrás: Remete Farkas László:  
Állandó, mindennapos kalendárium, Budapest, 2018. 
Gyárfásné Kincses Edit:  
Színes kalendárium, Budapest, 1993.
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Istentiszteleteinket a szokott rend-
ben tartjuk, a vasárnapi istentisztelet 
Gyúrón 9:30-kor, Tordason 11:00-
kor kezdődik.
Minden hónap utolsó vasárnapján 
Családi istentiszteletre hívunk 
szeretettel mindenkit!
Kérjük, az aktuális hírekért, informá-
ciókért, 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

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)

Adományok, egyházfenntar-
tói járulék, perselypénz

„Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” 
(2Kor 9,15 )

Október első vasárnapján Hálaadó istentiszteletet 
tartottunk gyülekezetünkben. A szemünk elé táruló, 
különféle terményekkel szépen feldíszített oltár arra 
emlékeztetett minket, hogy van okunk ebben az évben 
is hálát adni a Jóistennek. De tényleg ennyire egyszerű 
ez a hálaadás? Meg tudjuk köszönni Istennek mindazt a 
jót, melyet ad nap, mint nap? Hálásak tudunk lenni csak 
egyetlen egy dologért, amit aznap tett értünk? Merjünk 
mindennap odaállni Isten elé, és csak azt mondani Neki: 
„Köszönöm Istenem!”

 � Kovács Tibor

ÜNNEPI  
ISTENTISZTELET 
November 14-én vasárnap 10 órakor a gyúrói 
evangélikus templomban ünnepi istentiszteletet tar-
tunk, amelyen Szarka István esperes úr vezetésével 
hálát adunk a gyülekezetplántáló szolgálat indulásá-
ért és áldást kérünk Bence Győző szolgálatára. Ezen 
a vasárnapon gyülekezetünk minden tagját Gyúróra 
várjuk a közös hálaadásra, aznap Tordason nem tar-
tunk alkalmat.

HÁLAADÓ 
ISTENTISZTELET
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ANGOL TÁBOR

Ebben az évben is, csakúgy, mint tavaly, sok bizonyta-
lanság és szervezőmunka előzte meg a tábort. Szép szám-
mal jelentkeztek a tanulni és kikapcsolódni vágyók. Az 
elegendő segítőért egy kicsit izgultunk, de végül Isten 
kirendelte. Köszönet azoknak a szülőknek, akik vállalták, 
hogy a megmaradt szabadságukat a tábori munkában 
töltsék. Hála azoknak is, akik szabadidejüket, energiá-
jukat nem kímélve hajnalban keltek, hogy a reggeli kez-
désre minden nap ideérjenek. 

Naponta zenés reggeli tornával indítottunk, majd 
az egyik amerikai tanítónk közreműködésével egy 
bibliai jelenetet láttunk. Amikor Pál apostol mesélt 
kalandos utazásairól, arról hogyan bizonyosodott 
róla, hogy kicsoda Jézus valójában. Nagy élmény volt 
látni, ahogyan a gyerekek izgatottan várták a követ-
kező napi kalandot, amiből minden nap tanulhat-
tunk valamit. Természetesen angolul zajlott a jelenet, 
magyar fordítással.

Tízórai után 3 angolóra következett, amit a gyerekek 
tudásának megfelelően, 2 csoportra osztva élvezhet-
tek. Az órákon, sok párbeszédet, hallás utáni szöveg-
értést, nyelvtant tanulhattak, jeleneteket adhattak 
elő és sok más játékos feladattal bővíthették angol 
nyelvi ismereteiket.

Az ebédet rövid séta után együtt fogyasztottuk el az 
ovi éttermében.

A délután hátralevő részében naponta csoportos, vagy 
egyéni csapatépítő és készségfejlesztő versenyeken, kéz-
műves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, ahol 
pontokat gyűjthettek csapataik számára.

Izgalmas pillanatokat élhettek át a gyerekek a hét fény-
pontjának számító vizes játékokon, szinte senki nem 
maradt szárazon.

Külön köszönetet mondunk a Tordasi Baptista Gyüleke-
zetnek, aki helyet és minden segítséget biztosított a tábor 
zavartalan lezajlásához és a Tordasi Evangélikus Közös-
ségnek, akik a délutáni időszakban lehetőséget adtak a 
gyerekek szükségleteinek kiszolgálására. 

Hálás köszönet amerikai tanítóinknak, Keith és Beverly-
nek, akik már sokadik éve, lelkiismeretes felkészülés 
után, nagy lelkesedéssel tanították a gyerekeknek az 
angol nyelvet.

Sokszor eszembe jut Pál apostol, aki a damaszkuszi úton 
átélt élmény után, hűen kitart Jézus Krisztus mellett, 
még a rabságban is másokat bátorít és vígasztal.

„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, 
örüljetek.” (Fil 4,4)

 � Szilágyi Ruth Katalin 
Út a Reményhez Alapítvány

BAPTISTA GYÜLEKEZET
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XXIV. TORDAS KUPA
2021. október 2.

Kitűnő pályákon, remek hangulatban vette kezdetét 
október első szombatján hagyományos teniszverse-
nyünk. Örömünkre, továbbra is népszerű a tenisz amatőr 
szinten is. Ezen a hétvégén a tordasival együtt négy hely-
színen, Adonyban, Móron és Székesfehérváron rendeztek 
hasonló kategóriájú versenyeket. 
Négy kategóriában hirdettünk győztest a nap végén. A női 
egyéniben nyolcan, férfi egyéniben 9 fő, míg vegyes páros-
ban 7 páros indult. A hölgyek versenye két négyes körben 
kezdődött, a férfi mezőnyben 45 év alatt öt fő, míg a senior 
csoportban 4 fő nevezett. A társasági tenisz igazi örömét 
és egyben izgalmát jelentő vegyes párosok egy hármas és 
egy négyes csoport körrel rajtoltak. A mérkőzések minden 
számban 6 game-ig tartottak, bár akadt egy-két mérkőzés, 
köztük éppen a vegyes páros nagyon izgalmas döntője, 
mely csak tie-break-ben dőlt el. Az eredményhirdetésre 
emiatt már októberi szürkületben került sor.

Eredmények

Női egyéni: 1. Teker Fanni, 2. Papp Brigitta, 3. Kapitány 
Ildikó és Szabó Kitti
Döntő: 6 – 2
Férfi egyéni: 45-: 1. Kavalecz Gergő, 2. Mikecz Gábor, 3: 
Szűcs Bence és Szabó Lajos
45+: 1. Kállai György, 2. Somlói József, 3. Hernádi Sándor 
és Tóth Gábor
Vegyes páros: 1. Serák Zsuzsa/Serák Gábor, 2. Papp Bri-
gitta/Galgóczy Lajos – döntő 7/6
3. Jandás Noémi/Tóth Gábor és Kapitány Ildikó/Szabó 
Lajos

A győztesek a kupákon, érmeken kívül a sukorói BOG-
LYA CSÁRDA és sóskúti KÖNIG ÉTTEREM vacsora 
meghívásait nyerték.
A versenybírói és lebonyolítási teendőkért Fehér Sándort 
illeti köszönet. A délben felszolgált marhagulyás ismét 
Tóth Kati remekműve volt.

MEGYEI CSB 2021.
Ez évben is indultunk Fejér Megye Tenisz Csapatbajnok-
ságán. Ez évben összesen 7 csapat vett részt a bajnokság-
ban, Fehérvárról a KISKÚT TC, BREGYÓ TC és a SKIZ 
TK és indult a SZABADEGYHÁZA TC, AGÁRDI TC, 
valamint a szintén szép hagyományokkal rendelkező 
MARTONTENISZ SE. A korábbi dobogós eredményein-
ket nem tudtuk ebben az évben megismételni, azonban 
sikerült fiatalítani a csapatot tordasi kötődésű játékosok-
kal. A bő 17 fős játékos keretből sérülések és egyéb elfog-
laltságok miatt, rendszeresen ugyanaz a 8-9 játékos húzta 
az igát hétről hétre. Nagyon sok meccs apró nüánszokon 
múlott, de azt is elmondhatjuk, hogy a legtöbb csapatbaj-
nokin az első és második pályán kezdő ellenfeleinkhez 
erősíteni kell keretünket. Bíztató a jövőre nézve, hogy 
új játékosaink megtapasztalva a bajnoki meccsek han-
gulatát és iramát hétről hétre magabiztosabbá váltak. A 

fordulókat júniusban illetve szeptemberben játszottuk le.
Egyetlen győzelműnket a fehérvári KISKÚT TK ellen 

értük el. 
A legtöbbször szerepeltek, erősorrendben: Kecskés And-

rás, Kelemen Zénó, Hernádi Sándor, Tóth Kata, Mikecz 
Gábor, Kavalecz Gergő, Somlói József, Hajbin Gergő és 
Papp Brigitta.
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F45+ - győztesei Női egyéni eredmény hirdetés után Vegyespárosok

Képen az Agárdi TC elleni csapatunk
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Kertgondozás - Fűnyírás 
Kaszálás - Sövényvágás 

 Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása 

alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!
+36 70 370 5283

MARTONVÁSÁR TÜZÉP
Építőanyag és Tüzelőanyag forgalmazása

2462 Martonvásár, Szent László út 25.

• Szén Német Brikett 25kg: 2250.-Ft./db
• Szén Német Brikett 10 kg: 900.-Ft./db
• Szén ledvicei dió /4-8 cm/: 7800.-Ft./q
• Szén ledvicei kocka /5-10 cm/: 8000.-Ft./q
• Keményfa Brikett „NESTRO” 15kg: 1275.-Ft./db

• REVCO Polisztirol ragasztó 25 kg: 1750.-Ft./db
• DDC beremendi 32,5 R CEMENT: 5050.-Ft./q
• LAFARGE 32,5 R CEMENT: 5000.-Ft./q
• Gipszkarton 12,5 normal: 1550.-Ft./db

IIrrooddaa::  2222//  446611  –– 777722        MMoobbiill::  00662200  //  337733  –– 99334400    

OSB lap, gipszkarton, sóder, homok, murva, kulé kő, oltott mész,
Beton kéményajtó, saválló kéményajtó, kémény fedőlap,

Homlokzati vakolat, homlokzati hőszigetelő lemez,
Gipszkarton profilok, alu. élvédő,  beltéri falfesték, 

Murexin csemperagasztó, aljzatkiegyenlítő, bitumenes lemez,
Ásványgyapot táblás 5,10,15 cm, ásványgyapot tekercses 5/10cm

YTONG tégla, pórusbeton ragasztó, áthidalók,
Nádszövet, síkháló 4,2, falazó habarcs, vakoló habarcs,

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: ORBÁN-SZOBOR
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HELYESBÍTÉS: 
Az idei szeptem-
beri számban 
tévesen írtuk az 
I. világháborús 
emlékmű készí-
tőjének a nevét, 
a szobrász Hal-
mágyi István volt.



Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Szerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 840 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

ZÖLD
Nov. 12. P

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

SZELEKTÍV

Nov. 11. Cs
Nov. 25. Cs

HAMU

Nov. 24. Sze

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


