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KEDVES  
TORDASIAK!
A koronavírus nagyobb hulláma-
inak elmúlta után újabb nehéz-
ségekkel kell a település lakosságának is szembesülnie, a 
szomszédos háború okozta hatásokkal, a rezsi és egyéb 
áremelkedésekkel. A megszokott komfortos életünk 
helyett meg kell tapasztalnunk több nehézséget, melyhez 
nagyobb türelemre, megértésre lenne szükségünk. Nyilván 
lesznek olyanok, akik ezt kihasználva a hőbörgést, anar-
chiakeltést választják az elfogadás, közös megoldás kere-
sése helyett. Nagyon szomorú, hogy a sajtóban továbbra is 
a negatív hír „a hír”, az internetes világban pedig a mások 
meg- és elítélése a divat a saját „okosság” hirdetésével. Per-
sze, nyilván könnyebb a partvonal mellől felelősség nél-
kül hiányos ismeretekkel véleményt nyilvánítani, mint a 
döntések súlyait felelősséggel viselni. De hát most ilyen a 
társadalom, ilyenné alakult. Pedig szüleinknek, nagyszü-
leinknek sokkal szerényebb körülmények között sokkal 
nagyobb terhet kellett elviselni, csak ezeket már elkép-
zelni sem tudjuk. Október 1-én Őket ünnepelve köszönjük 
nekik azt, hogy mindazok ellenére vállaltak minket és 
tették a dolgukat, hogy előrébb jusson az ország, a nemzet!

Mindezeket érzékeljük az önkormányzatnál is, és meg-
próbáljuk a lehető legkevesebb veszteséggel átélni ezt az 
időszakot. A korábbi években úgy kellett gazdálkodnunk, 
hogy nem növelhettük a lakosság terheit, idén és jövőre 

pedig eldönthetjük, hogy miként teremtjük meg a költ-
ségvetés egyensúlyát miközben továbbra is magas szin-
ten szolgáljuk ki az itt élőket. Ahogy a korábbi években 
mindig megkaptuk a kormánytól a szükséges támogatá-
sokat, úgy reméljük, hogy most sem leszünk magunkra 
hagyva. 

Sikerült új kollegákat találni a polgármesteri hivatalba 
és a művelődési házba, így ezeken a helyeken is biz-
tonságosan folytatódhat az Önökért végzett munka. A 
Sportpályára tervezett beruházásainkat befejeztük, már 
csak néhány növény ültetése van hátra. A Rákóczi-Petőfi 
összekötő út építése októberben kezdődik. A külterületi 
utas pályázatunk közbeszerzése a napokban zárul, így ha 
minden rendben lesz, akkor rövidesen ott is elkezdődhet 
a kivitelezés. Sajnos a belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszerek felújításáról szóló pályázatunknál a többszöri 
egyeztetés után most sikerült elkészíteni a végleges enge-
délyes terveket, melyeket be is adtunk a hatóságoknak. 
Közben beadtuk a katolikus templom környékének a ren-
dezéséről és egy piac kialakításáról szóló pályázatunkat, 
meg kell még valósítanunk a Gesztenyés elején a járda 
kialakítását, és elkezdtük a boltok előtti parkolók tervez-
tetését. Így látszik, hogy feladatunk bőven van, melyek-
kel mind az Önök kényelmét és a település komfortossá-
gát növelhetjük. 

Október hónap az elődeink hősiességének a hónapja. A 
jelenlegi helyzetünket átgondolva emlékezzünk azokra, 
akik 48-49-ben és 56-ban az életüket áldozták a hazáért, 
értünk! Köszönjük nekik!

 � Juhász Csaba polgármester

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022:
Feleljünk, egymásért!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország 
teljes népességére és az összes lakására kiterjedő nép-
számlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet 
ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoz-
tatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, 
élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való 
részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei 
mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló 
szociális és gazdasági döntések, országos, regionális 
és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak. A népszám-
lálásban való részvétel kötelező.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden 
magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjai-
ban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan 
érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe 
szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél min-

den háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás 
előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, 
a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel 
megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. 
Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze 
meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos 
információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is talál-
ható, aminek segítségével minden háztartás önállóan, 
interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási 
kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamla-
las2022.hu). 
Kérdőívet kell kitölteni

 � mindenkiről, aki Magyarországon él,
 � azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb 
ideig külföldön tartózkodnak,

 � a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónap-
ja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyi-
latkozunk. Az ország területén minden

 � lakás,
 � lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
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KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSE
Tisztelt Tordasi Lakosok!

Az őszi kerti munkák közeledtével egyre inkább elő-
térbe kerül a kertekben keletkező avar és kerti hulladék 
égetésének a kérdése.

Az 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) b) bekezdése alap-
ján a települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tordason 
az avar és a kerti hulladék égetésére a következő előírá-
sok vonatkoznak Tordas Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a köztisztaságról és környezetvéde-
lemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 
20. § (3)-(4) bekezdései alapján:

A kerti hulladékot a közterületre kihordani, és ott 
elégetni TILOS!

Kerti hulladék, avar égetése szeptember 1. – 
november 30. között, pénteken 10-19 óra és 
szombaton 10-12 óra közötti időszakokban enge-
délyezett, legfeljebb gyenge szeles időben.

A szabályok megsértése esetén tűzvédelmi bírsággal 
sújthat a területileg illetékes állami szerv. A büntetési 
tétel 10 000 forinttól 3 000 000 forintos összegig terjed.

Mindezek betartása mellett, azonban kérjük, hogy 
környezetünk és a tiszta levegő megóvása érdekében 
szorítkozzanak a minimális mennyiségű és száraz 
kerti hulladék égetésére (pl. fertőzött, beteg ágak, leve-
lek égetése)!

 � Tisztelettel: dr. Zay Andrea, jegyző

HATÓSÁGI BIZONYÍT-
VÁNY IGÉNYLÉSE 
a lakás rendeltetési egységek 
számáról

Tisztelt Tordasi Lakosok!
2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági 

bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, 
ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen 
igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.
A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy 

 � 1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszö-
vetkezetnek nem minősül; 

 � 2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található. 
Az eljárási idő 8 nap. 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó 
nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Ha a lakóépületben van műszakilag megosztott, 
önálló lakás, a felhasználót a közös fogyasztás vonatko-
zásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára 
vételez. Feltétel, hogy a vásárolt földgázzal nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az 
ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem 
egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, 
ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró 
hatóság felé jelzi.

A hatósági bizonyítvány kiadásához szükséges 
kérelem elérhető az önkormányzat honlapján a  
https://tordas.hu/nyomtatvanyok/ címen.

 � dr. Zay Andrea, jegyző

 � közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény 
összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdo-
nunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen 
álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett 
felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi 
személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban 
laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén 
fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni. A kér-
dőív tartalmának részletei az alábbi helyen olvasha-
tóak: https://nepszamlalas2022.hu/a-kerdoivrol

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interne-
ten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre 
a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen 
keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 
12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 
16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyere-

ményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az 
online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 
100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a 
KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végez-
tével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze 
meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént 
az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. A 
nyereményjáték részletes szabályzata a https://nep-
szamlalas2022.hu/nyeremenyjatek oldalon található. 

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem 
élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és 
november 20. között számlálóbiztosok keresik 
fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig 
sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik 
november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségü-
ket, november 21. és 28. között a település jegy-
zőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget. 

Feleljünk, egymásért!
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KÖZTERÜLETEK  
FOKOZOTT  
ELLENŐRZÉSE
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az utóbbi időben sajnos egyre több helyen fordul elő, 
hogy a lakóházak előtti közterület és járda gondozatlan, 
nem egy esetben kerül kihelyezésre zöldhulladék, építési 
hulladék vagy építőanyag a házak elé.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy Tordas Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és 
környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormány-
zati rendelete szerint mindenki köteles gondoskodni 
az ingatlanja és az úttest közötti közterület rendben 
tartásáról! 

A rendelet alapján:
6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a./ Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m szé-
les területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az 
úttestig terjedő terület) továbbá a járda és az út között kiépített, 
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét 
és gyommentesítéséről (…).

b./ A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztántartásáról, a csapadékvíz le-és elfolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

c./ A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről.

d./ A telekingatlanról, a közterületre ültetett növények-
ről, a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről.

(2) A járműbehajtók és átereszeik karban- és tisztán tartásá-
ról minden esetben az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.

13. § (1) (...) A kiültetett sövények nyírt magassága maxi-
mum 1 méter, szélessége maximum 0,60 méter lehet.

Mindezek elmulasztása, be nem tartása esetén 150.000 
Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az 
ingatlantulajdonos.

A hatályos rendeletünk elérhető itt: https://or.njt.hu/
onkormanyzati-rendelet/601923

Sajnos vannak néhányan, akik ezeket rendszeresen 
elmulasztják, zavarják ezzel mások életét és ártanak a 
település szépségének. Ezért szeptember közepétől 
fokozottan ellenőrizzük Tordas közterületeit, és a 
nem megfelelően rendben tartott ingatlanok tulaj-
donosait felszólítjuk.

Kérjük mielőbb végezzék el a közterületi fák, növények, 
árkok és a zöldfelület karbantartását!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

 � Tordas Község Önkormányzata

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 főre eső havi jö-
vedelem nem haladhatja meg a nettó 99.750 
Ft-ot, egyedül élő nyugdíjas esetében a nettó 
128.250 Ft-ot,

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

Benyújtási határidő: 2022. 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,
 � a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabá-
lyozottak szerint halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermeket nevelő családok.

 
A tűzifa támogatás mértéke legfeljebb 5 erdei m3, 
mely ugyanazon lakott ingatlanra lakásonként 
kizárólag egy személynek állapítható meg füg-
getlenül 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 Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében) vagy a  
20/371- 8636-os telefonszámon kérhető Tárkányi 
Ágnes szociális ügyintézőtől.

SZOCIÁLIS TŰZIFA  
TÁMOGATÁS 

2022/2023
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK

2022. augusztus

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. augusz-
tus 8-án tartott rendkívüli nyílt ülésén:

 � úgy döntött, hogy a „szabadidő-gazdaság egyedi 
vendégéjszakához nem kötődő szolgáltatásainak és 
vonzerőinek fejlesztése” című LEADER pályázathoz 
10  928  092 Ft visszatérítendő támogatást biztosít a 
Sportegyesület részére a sportpark megfinanszírozásá-
hoz. A visszatérítendő támogatás visszafizetési határ-
ideje: 2022. december 31.

 � Felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerző-
dés aláírására. 

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. augusz-
tus 30-án tartott rendes nyílt ülésén:

 � megválasztotta Cifka Jánost a Kulturális, Oktatási, 
Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának.

 � a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnö-
kének Albert Balázst választotta meg.

 � elfogadta a 2021. évben végzett körzeti védőnői mun-
káról szóló beszámolót.

 � a Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2021/22-es tanévről szóló tájékoztatóját 
elfogadta. Felkérte a polgármestert, hogy a képvise-
lő-testület részére 15 napon belül az iskola fenntartó-
jával is szervezzen meg egy megbeszélést.

 � úgy döntött, hogy hozzájárul a központi háziorvo-
si és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának folya-
matossága és biztonsága érdekében a Szent László 
Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az 
orvosi ügyeleti ellátásra kötött megállapodás módo-

sításához és a szerződésmódosításból fakadó több-
letköltségeket biztosítja. 

 � ismételten döntött a Tordas 9, 117 és 598 hrsz.-ú ingat-
lanok (Köztársaság út, Petőfi út, Szabadság út) meg-
osztásának jóváhagyásáról és az önkormányzati tulaj-
donba vételüknek elhatározásáról szóló 117/2021. (X. 
26.) határozat módosításáról.

 � elfogadta Tordas - Gyúró - Kajászó községi víz-
mű-víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fej-
lesztési Tervét.

 � úgy döntött, hogy nem köt szerződést Bálintné Mi-
lánkovics Olgával 2022. szeptember 1-től egy éves 
időtartamra a 2463 Tordas, Sajnovics tér 3. 1. em. 1. 
számú lakásra.

 � úgy döntött, hogy Földesi Józsefnével 2022. szeptem-
ber 1-től a Tordasi Polgármesteri Hivatalnál fennálló 
munkaviszonya fennállása alatt egy éves időtartam-
ra, 2023. augusztus 31-ig lakásbérleti szerződést köt a 
2463 Tordas Sajnovics tér 3. 1. em. 1. számú lakásra.

 � elfogadta a Martonvásár és agglomerációja szennyví-
zelvezető és tisztító rendszer 2023-2037 évi Gördülő 
Fejlesztési Tervét.

Rendeletek

 � Elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályairól szóló 15/2022. (IX.2.) önkormányzati 
rendeletét. 

 � Elfogadta a kedvtelésből tartott állatok tartásának he-
lyi szabályairól és az ebrendészeti hozzájárulásról szó-
ló 16/2022. (IX. 5.) önkormányzati rendeletét.

 � Módosította a Képviselő-testület által alapított kitün-
tető címekről és díjakról szóló rendelet módosításáról 
szóló 7/2006. (V. 24) önkormányzati rendeletét.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: 
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

FÁK TISZTÍTÁSA  
A FALU ELEJÉN
Több év után, idén úja sorra került a Tordasra bevezető 
út melletti fák törzstisztítása.
Szeretnénk, ha szép látvány fogadná a településre 
érkezőket.
Ahogy az egyéb munkák engedik, az önkormányzat 
brigádja a többi közterületen is elvégzi a növényzet 
őszi karbantartását.

 � Juhász Csaba polgármester
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HANGYA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ HÍREI
Szeptemberben friss lendülettel beindultak a programjaink. 
A heti rendszerességű dance fitness, gerinctorna, felvételi 
előkészítő, társastánc és egyéb programjaink mellett, készü-
lünk az Idősek napjára, Vámos István kiállítására, mely 
október 31-ig lesz megtekinthető a kiállító termünkben. 
Október 15-én az óvoda és a művészeti iskola által szer-
vezett szüreti felvonulás után egy batyus táncházra 
várjuk szeretettel az érdeklődőket a ház nagytermében. 
November 13-án Ludas Tordas rendezvényünkre hívjuk 
ismét a kicsiket, nagyokat, valamint a Bormustrára várjuk 
az ó- és újborokat egyaránt. (Részletek később a plakáto-
kon és a Facebook oldalunkon.) Október 21-én 17 órakor az 
1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlé-
kezünk a Hősi Emlékművek terénél.

Továbbra is bérelhető a ház rendezvényekre, előa-
dásokra, szülinapi partykra, egyéb más eseményekre. 
Ezzel kapcsolatosan keressenek bennünket bátran! 
(+3620/2456734)

Látogassák Facebook oldalunkat a friss hírekért, esemé-
nyekért! Várunk mindenkit szeretettel rendezvényeinkre!

 � Fazekasné Domak Anikó

ISKOLAI HÍREK
Nagy-nagy készülődés előzte meg a szeptemberi 
iskolakezdést. Felsorolni is nehéz, ki mindenkinek 
köszönhetően újult meg iskolánk kívül és belül: rendez-
tük az alsó és a felső udvart a nyár folyamán és szorgos 
kezek kifestették, csinosították a termeket. 

Különösen nagy készülődés előzte meg elsőseink 
érkezését: 

„Minden új tanév kezdete izgalommal tölt el, de erre a mosta-
nira még többet készültem, hiszen 13 kis elsős tanító nénije let-
tem. A termünket lelkesen díszítettem a gyerekek fogadására és 
a falakra felkerültek számország és betűország lakói. A mesefa 
játszani és pihenni várta a gyerekeket. A tanévnyitón még kicsit 
megilletődött elsősök a napok múlásával egyre magabiztosabb 
kisdiákokká váltak. Ügyesen és lelkesen tanulnak, és sokat ját-
szanak.” (Radványiné Nagy Edit, tanító, 1.a osztáy)

IS
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MŰVÉSZETI ISKOLA 
HÍREI
Az évkezdés ismét jól indult, hiszen több, mint 50 fővel 
táboroztunk augusztus végén az iskola falai között. 
Mind néptáncos, mind népzenész növendékeink nagyon 
jól érezték magukat a három nap alatt. Előkészítettük az 
új táncokat és átismételtük a tavaly tanult dallamokat. 
Naponta kézműveskedtünk is, finomakat ebédeltünk, 
új énekeket tanultunk, egyszóval belerázódtuk a napi 
rutinba és új lendülettel vágtunk bele a tanévbe.

Klasszikus zene, népzene és néptánc szakokra iratkoz-
hattak be a gyermekek idén is iskolánkba. Ismét vannak 
több tanszakos növendékeink, akik a zenetanulás mellett 
a néptáncórákon is helytállnak. Szeretnénk idén is minél 
több bemutatkozási, gyakorlási, fellépési lehetőséget 
megragadni a gyermekek részére, hiszen sokat számít, 
ha van egy cél előttük. Szeretnénk minél többet együtt 
muzsikálni, táncolni, s ezen eseményeken szívesen 
látunk minden kedves érdeklődőt!

Már az első félév is bővelkedik programokban. Szeptem-
ber első hétvégéjén Fazekasné Domak Anikó növendékei 
kaptak meghívást Martonvásárra a Trilla fesztiválra. A 
Borsika énekegyüttes, valamint a Szikra együttes nagy 
sikert aratott, rengeteg dicséretet kaptak a fellépést köve-
tően. Büszkék voltunk a lányokra!

Készülünk az Idősek napjára, kiállítás megnyitóra, a mak-
lári vendégek fogadására, valamint a Zene Világnapjára.

Október 15-én, 15 órakor az Óvoda és a Művészeti 
iskola közös szervezésében szüreti felvonulásra hívunk 
mindenkit szeretettel, majd azt követően a Hangya 

„Már ismerősként köszöntöttük egymást a gyerekekkel, hisz 
augusztus 31-én, játékos ismerkedés keretében találkoztunk a 
Jókai utcai játszótéren. Így 13 mosolygós arc nézett rám másnap 
az iskolában. A terem díszítése, a készülődés megérte a munká-
latokat, mert nagyon tetszett a gyerekeknek. Az első hetek az 
előkészítés jegyében zajlanak. Sokat beszélgetünk, mondóká-
zunk, verselünk, éneklünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a finom-
motorikát fejlesztő feladatokra (gyurmázás, válogatás, tépés, 
gyűrés… stb.). Megismerkedtek az iskolai szabályokkal. Lelkes, 
szorgalmas osztály.” (Jankura Erzsébet, tanító, 1.b osztály)

A távozó kollégáktól (Boleradszki Edina és Ihászné 
Saly Erzsébet) elbúcsúztunk és köszöntöttük az újakat: 
Huszár Hajnalka, Nagy Nóra és Bohusné Borlay Eszter 
tanárnőket, Somfai Sándorné Edit néni pedig ismét csat-
lakozott hozzánk, nagy örömünkre. 

Szívből gratulálunk az iskola közössége nevében Varga 
Szabolcsné Gál Gabriella tanárnőnek, aki immáron har-
minc esztendeje, töretlen lelkesedéssel végzi munkáját 
a pedagóguspályán. Jubileumi kitüntetésre lett ez által 

jogosult, melyet a Nővérek adtak át kis ünnepség kereté-
ben. A Tanárnőnek további jó egészséget és sikerekben 
gazdag éveket kívánunk!

 � Balogh Zoltán, igazgató
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Művelődési Házban egy batyus táncházba!
Október 28-30-ig a Borsika énekegyüttes Erdélybe, 

Válaszútra utazik. A csoport tavasszal benevezett egy 
népdaléneklési versenyre, ahonnét a döntőig jutottak. 
Nagy szó ez az életükben, öröm, hatalmas megtisztel-
tetés. A Kárpát-medencei döntőbe 13 együttes jutott be, 
köztük a lányokkal. Ők a maguk részéről nagy lelkese-
déssel próbálnak, válogatják a viseleteket, de a háttérben 
azért az anyagi költség nem kevés. Ha valaki úgy érzi, 
úgy gondolja, hogy lehetősége van, megteheti, szeretné 
támogatni a lányokat, akkor kérjük a művészeti vezető-
jükkel, Fazekasné Domak Anikóval vegye fel a kapcso-
latot. (20/3432119, gyuroidalolok@gmail.com) Előre is 
köszönjük a szíves támogatásokat! 

Decemberben a művelődési ház által szervezett Adventi 
Vásáron, illetve a művészeti iskolai karácsonyon találkoz-
hatnak velünk. Várunk mindenkit szeretettel!

 � Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár, etnográfus

Trilla fesztivál, Fotó: Téglás Zoltán
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MESEVÁR HÍREK
„Hűvös az éj, hideg a szél, 
halványabb a napsugár. 
Ki tudja már a sok gólya, 
a sok fecske merre jár?

Elhervadtak a virágok, 
sárgulnak a levelek, 
A szőlősben szüretelnek 
a szorgalmas emberek.”

(Anderkó Péter)

Szeptember 1-én megnyitotta kapuit az óvoda. „Óvoda, 
óvoda, de sok gyerek jár oda!” Kormos István kedves kis 
története ilyentájt mindig eszünkbe jut. Hiszen ebben a 
kacsalábon forgó ékes palotában van rengeteg játék, és a 
sok apróság még most tanulja, milyen óvodásnak lenni. 
Sokat játszunk, nevetgélünk és van, hogy a fűben heveré-
szünk. Sok időt töltünk a szabadban. 

Új kollégaként Győri Marianna óvodapedagógus, 
Bicskey Mónika gyógypedagógiai asszisztens, Györki-
Molnár Szilvia és Kocsis Edina pedagógiai asszisztense-
ket köszönthetjük köztünk. 

Egy pár derűs kép első napjainkról:

MEGHÍVÓ
A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek szer-
zetesi intézménye megalapításának 150. évfordulója 
alkalmából szervezett szakmai konferenciájára

Fővédnök: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök

Időpont: 2022. 10. 14. (péntek)
Helyszín: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
Auditoriuma 1052 Budapest, Piarista köz 1.
Érkezés 9:30 és 10:00 óra között

PROGRAM
10:00-10:15: Carolina Constabile FMA nővér és Dr 
Székely János püspök úr köszöntője – a konferencia 
megnyitása

10:15-11:00: A nevelés örökségével tápláljuk a Reményt, 
így fordulva a gyökereinkhez és lelkiségünk múltjában 
megmerítkezve építjük, éltetjük a jövőt
sr Luigina Silvestrini FMA nővér

11:00-11:45: A szalézi lelkiség Megelőző Módszere 
hogyan hat a mai fiatalokra
P. Ábrahám Béla SDB atya

11:45-12:15 Szünet

12:15-13:00: Milyen értékeket hordoz az emberek szá-
mára a szalézi női szerzetesi jelenlét, a megszentelt élet 
milyen hatással van a társadalomra
Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök
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KÖNYVAJÁNLÓ
Jane Goodall és Douglas Abrams: A 
remény könyve

Nem mindennapi könyvet tart kezében az olvasó.
Az 1934-ben született J. Goodall etológus több évtizedig 
élt Afrikában, a csimpánzok életével foglalkozó kutatá-
sait, erről szóló tanulmányait jól ismerjük.
A remény könyve a környezet, a természet és az állatok 
tiszteletére hívja fel a figyelmet, mintegy fontos üzenet-
ként a jelen és a jövő emberéhez. 
Mivel emberi tevékenységeink hatással vannak környe-
zetünkre, Földünk erőforrásait bölcsen kell használnunk, 
hogy a minket követő generációnak élhető, szerethető 
Földet adjunk át. 
Idézet a könyvből:
„Tény, hogy nagyon eltoltuk a dolgokat. De a baj azzal 
volt, ahogyan használtuk az értelmünket, nem pedig 
magával az értelemmel. A kapzsiság, a gyűlölet, a félelem, 
a hatalomvágy elegye kormányozta félre az értelmünket. 
A jó hír az, hogy ha ez az értelem elég okos ahhoz, hogy 
atomfegyvereket és mesterséges intelligenciát hozzon 
létre, akkor nyilván arra 
is képes, hogy orvosolja 
azokat a sebeket, ame-
lyeket magunk okoztunk 
szegény öreg bolygónk-
nak. És most, mikor 
egyre inkább tudatára 
ébredünk, hogy mit 
követtünk el, a kreativi-
tásunkat és a találékony-
ságunkat annak szolgá-
latába állítjuk, hogy ezt 
helyrehozzuk.” 

 � Krajnyák Zsuzsa

KÖNYVTÁRI HÍREK
Október 22-én szombaton a könyvtár zárva.

Kedves könyvtárba járó Nagyok, Kicsik, Aprók!
Könyvtárunk spektrumát szeretnénk bővíteni az 
olvasók igényeit figyelembe véve. 
Kérjük, írják meg milyen témájú könyveket, folyó-
iratokat szeretnének a könyvtárból kölcsönözni.
Könyvcímet és folyóirat megnevezést a konyv-
tar2463@gmail címre várjuk.

 � D&ZS

K
Ö

N
Y

V
TÁ

R

KIRÁNDULÁSOK
Esély az egészséges 
élethez
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat 
Tordason

Mikor? 2022. október 3-9. között.

Hol? www.tordas.hu/konyvtar-hirek oldalon 
található kérdőív lesz a kalauzod.

Miről? Természetről, kirándulásról, túraútvonalakról.

Miért? Izgalmas, kalandos, érdekes könyvekért.

Október 3-ától a www.tordas.hu/konyvtar-hirek 
oldalon megtalálod az őszi kvízünk kérdéseinek 
linkjét. Nyisd meg az online kérdőívet, és nézz 
körbe alaposan a könyvtárban. A kérdésekre 
adható jó válaszokat megtalálod a könyvtári 
könyvekben. Gyere velünk az online kirándulása, 
tudj meg néhány dolgot a minket körülvevő ter-
mészetről, állatokról, növényekről, és ismerj meg 
néhány magyarországi túraútvonalat! 

Válaszolj helyesen a kérdésekre és részt veszel a 
sorsoláson, ahol érdekes könyveket nyerhetsz. A 
kvíz beküldéséhez szükséged lesz egy e-mail címre, 
lehet a saját, vagy szüleid címe, fontos, hogy a nyer-
teseket a megadott e-mail címen tudjuk értesíteni.

A játékban kizárólag általános iskolás korú gyere-
kek vehetnek részt. A könyvnyeremények a Tor-
das, Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen 
vehetők át a könyvtár nyitvatartási idejében. A 
kvíz kitöltésére 2021. október 9-én éjfélig van 
lehetőség. A nyertesek nevét 2022. október 12-én 
tesszük közzé a www.tordas.hu/konyvtar-hirek 
honlapon, és a nyerteseket e-mailben értesítjük a 
nyereményükről.
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POLGÁRŐR NAP 
2022. 08. 27. 
Forró augusztusi délelőttön sikerült összegyűlnünk, jó 
volt újra megünnepelni a létezésünket, melyet a pandé-
mia az utóbbi években nem tett lehetővé.

Köszönjük a részvételt a meghívott vendégeinknek, 
Pécsi Lászlónak és nejének a gárdonyi-martoni rendőrka-
pitányság képviseletében, a szombati járőröknek, Polgár-
mester úrnak, a Gyúrói Polgárőrség tagjainak, tagjaink-
nak és mindenkinek, aki jelen volt!

A tervezett focibajnokság helyett egy barátságos foci-
meccset játszottunk a helyi fiatalokkal vegyes csapatokat 
alkotva.

Köszönjük a jó hangulatot a Tordasi Szivárvány zenekar-
nak, a finom lángosokat Varga Andrea Csillának és Cifka 
Orsolyának! A babgulyás elkészítéséért Varga Dávidnak, 
a csipetke és zöldségek előkészítéséért Simonné Rózsiká-
nak és Müllerné Jutkának! Hálásak vagyunk a gyümölcs 
felajánlásért Derecskei Jánosnak és a Rácz családnak, a 
zöldség alapanyagokért Gáspár Csabának, a bor felaján-
lásért pedig Albert Balázsnak! A helyszín biztosításáért 
a Sport Egyesületnek, az asztalokért és padokért pedig 
a Tordasi Önkormányzatnak! Köszönet Mindenkinek, 
aki segített ezt a napot szebbé tenni! Külön köszönet és 
hála a Kölcsey utca lakosainak a meglepetés sörökért, ita-
lokért! Nagyon megleptettek minket és nagyon jólesett! 
Köszönjük!

Jövőre találkozunk!

Megkérjük a lakosságot, fokozottan figyeljen a 
gyanús jelekre és észlelés esetén értesítsék a REN-
DŐRSÉGET, konkrét bűncselekmény esetén, hív-
ják azonnal a 112-es telefonszámot! Mindig jár-
junk nyitott szemmel, figyeljünk egymásra, óvjuk 
értékeinket, környezetünket! 
Továbbra is várjuk a szolgálatra jelentkezőket! 
,,Adj egy éjszakát vagy nappalt a biztonságért!” 
Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink 
nyújtanak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken: 
Szakmáry Zoltán +36 20 3464787
Gucsek László +36 70 371 7067
Cifka János +36 30 932 9556

Fokozottan kérjük a lakosságot, hogy mindig 
járjunk nyitott szemmel, legyünk óvatosabbak, 
bizalmatlanabbak! Lehetőség szerint, ne parkol-
junk az utcán, ezzel lehetőséget hagyva a megbú-
jásra! Figyeljünk egymásra, óvjuk értékeinket! 
Elérhetőségeink: 
Tordasi Polgárőrség: 06-30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112 

SZEPTEMBERBEN EL-
KEZDŐDÖTT AZ ISKOLA
Szeptemberben az első tanítási nappal a Tordasi Polgár-
őrség is megkezdte falunkban az iskola előtti zebránál a 
diákok biztonságos átkelését segítő szolgálatát. Továbbra 
is szeretnénk tiszteletteljes viselkedést, kulturált meg-
nyilvánulásokat kérni embertársainktól, az esetleges 
konfliktusok felmerülése alkalmával pedig segítő, prob-
lémamegoldó gondolkodást, szándékot!

Lehetőségként kínáljuk fel az iskola alatti parkoló hasz-
nálatát, megelőzve ezzel a balesetek kialakulását!

Kérjük, hogy segítsék a polgárőrség munkáját, hiszen 
mi a Ti gyermeketek biztonságáért vagyunk!

Köszönjük!
 � Tordasi Polgárőrség vezetősége
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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NÉPSZÁMLÁLÁS
“Jézus mondja: Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, 
arról majd én is vallást teszek a mennyei Atyám előtt.” Mt 10,32

A Családos Tábor egyik napján felkerestük Tállya tele-
pülés evangélikus templomát, ahol megismerhettük az 
ottani gyülekezet jelen helyzetét. Bár a templom szépen 
felújított és az orgona kifejezetten szépen szól, maga a 
gyülekezet nagyon csekély létszámú. A múltból merít-
kező gondnok asszony mesélte, hogy a faluban mind 
a három történelmi felekezetnek (katolikus, reformá-
tus, evangélikus) külön iskolája volt. Érdekesség képen 
mondta, hogy a helyi zsidóság az evangélikus iskolába 
járatta a gyermekeit. Egész biztosak lehetünk benne, 
hogy a jó számtan oktatás miatt volt ez így.

A számok bizony egész egyházunk törékenységét 
mutatják. 100 évvel ezelőtt a népesség 6,2%-a 497.021 fő 
vallotta magát evangélikusnak, 2001-ben 304.705 fő (3%), 
míg 2011-ben 215.093 fő (2,2%.)

Tordas múltjában az evangélikusság mindig erős volt. 
Régen az 1500 fős Tordason a korabeli adatok alapján, 
mintegy 1000 lélek vallotta magát evangélikusnak. Az 
októberi népszámláláskor kövessük az ősök példáját. 
Jelen helyzetünkben jó megélni mindazokat az alkalma-
kat, amit e közösség ad. A nyári táborok (vándor, hittan, 
családos…) mellett a heti rendszeres találkozások, az 
iskolai hittanórák, ifjúsági-, öko-, és férfikör, valamint a 
kórus mind gazdagítják, erősítik a gyülekezetet.

A közelgő népszámlálás során vállaljuk, megvalljuk, 
hogy kik vagyunk, hová tartozunk, hol lakunk. Felmérés 
készül családunkról és sok minden egyéb körülményről. 
Most lehetőségünk van kötődésünket kifejezni az evan-
gélikus egyház felé. Éljünk a lehetőséggel! Ezzel tarto-
zunk Teremtőnknek és elődeinknek is.

 � Albert Balázs

Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék 
fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

Gyülekezeti életünk

Gyülekezetünk blogja: www.tordas-gyuro.blogspot.com 
Facebook oldal: 
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/ 
Lelkészeink: 
Süller Zsolt, 
+36203561686, suller.zsolt@evangelikus.hu
Bence Győző, 
+36208243055, bencegyozo@gmail.com

Elérhetőségeink

Amennyiben a parókia felújítására utalással szeretne hoz-
zájárulni, kérjük, a közlemény rovatban mindenképpen 
tüntesse fel: céladomány felújításra
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok, egyházfenntartói járulék, 
perselypénz

OKTÓBERI  
ALKALMAINK

10.03. 17:00 Gyülekezeti hittan (Gy)

10.06. 18:30 Alap-vető felnőtt hittan (T)

10.06. 20:30 Férfi imakör - hetente (M)

10.07. 18:00 Konfirmáció - hetente (T)

10.07. 19:00 Ifi óra - hetente (T)

10.09. 10:00 Közös istentisztelet (Gy)

10.09. 15:00 Gyerekdélután (T)

10.09. Kórustalálkozó-Bokod

10.11. 17:00 Öko délután (Gy)

10.13. 20:00 Férfi tábortűz (Gy)

10.14. 18:00 TinTa kör - kéthetente (T)

10.15. 18:00 Koncert - Bence Imre (T)

10.16. 16:00 Zsibongó (Gy)

10.30. 11:00 Családi istentiszetet (T)

10.31. Gyülekezeti kirándulás
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A SZÁNDÉK
A zarándoklatot a szándék különbözteti meg a turiz-
mustól.” Ezzel az első hallásra kissé tréfásnak tűnő, de 
igencsak mély értelmű gondolattal vezette be Jácint atya 
(dr. Hankovszky Béla) szeptember 18-án, Szentkereszt 
Felmagasztalásának ünnepe alkalmából megtartott zarán-
doklatunkat, mely a tordasi Gyümölcsoltó Boldogasszony 
templomtól a ráckeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása 
templomhoz vezetett. Ugyanő ki is fejtette, hogy az áldo-
zathozatal – így a zarándoklat is – olyan, mint a hívő ember 
„valutája”: úgy helyes, ha ezt másokért, magunkért, nemes 
célokért ajánljuk föl és így szolgálunk, ezzel is követve és 
utánozva a szenvedésében is szolgáló Krisztust.

Az esemény előtti éjszakán lezúduló eső ellenére majd’ 
három tucatnyian vettünk részt a zarándoklaton, közöt-
tünk szép számmal fiatalok, sőt gyerekek is. Az ég 
kegyes volt hozzánk és reggel fél 8-kor immár szikrázó 
napsütésben, időnként a karinget és reverendát győ-
zelmi zászló módjára lobogtató, friss hátszéllel vágtunk 
neki a több mint 11 km-es útnak. Az élen haladó Jácint 
atya embert próbáló iramot diktált, de mindenki zokszó 
nélkül követte. Mellette felváltva hordozták a feszüle-
tet a következő testvérek: Dudás Zsolt, Kerényi Balázs, 
Tarsoly András, Tóth István és Varga Attila – külön 
köszönet érte! Utunk első szakasza a Gesztenyesoron, 
a Szentlászló-víz partján, majd a martonvásári szőlőhe-
gyen és a kastélypark menti sétányon vezetett keresz-
tül. Martonvásár központjába érve az ottani testvérek a 
Szent István Közösségi Házban szívélyes fogadtatásban 
és némi frissítőben részesítettek bennünket. Ezután az 
országúton haladtunk tovább a Rózsafüzért imádkozva. 
A Szent László pusztai tehenészethez érve Jácint atya 
fölhívta figyelmünket a főbejárat előtt álló, termetes 
fejőstehenet ábrázoló, monumentális bronzszoborra egy 
anekdota kíséretében: e szerint a mű Fidel Castro, akkori 
kubai miniszterelnök 1972-ben lezajlott magyarországi 
látogatására készült, amikor – miután Kádár Jánossal 
környékünkön vadászott – megcsodálta a tehenészetet 
is, a helyiek pedig a minden idők legtöbbet tejelő tehené-

ről készült szobor leleplezésével, költséget nem kímélve 
kedveskedtek a szarvasmarhákért rajongó, magas rangú 
vendégnek. Nemsokkal ezután a drogterápiás otthon 
mellett elhaladva az ottaniakat is imáinkba foglaltuk. 
Az úti célt csaknem háromórányi gyaloglás után értük 
el. Itt már vártak bennünket a helyi testvérek, és 11 
órakor a zsúfolásig megtelt templomban megkezdődött 
az ünnepélyes búcsúi szentmise a Szent Kereszt erek-
lye kitétele mellett a fáradságot nem ismerő Jácint atya 
által celebrálva. Nagyívű, revelatív prédikációjában a tőle 
megszokott személyes és közvetlen stílusban világított rá 
hitünk mélységes igazságaira, többek között a bitófából 
megváltásunk eszközévé lett kereszt misztériumára. A 
szentmisét agapé (szeretetlakoma) követte. A házigazdák 
sok mindennel – „mi szem-szájnak ingere” (például házi-
lag készült, pompás töltött káposztával) – kedveskedtek 
a hívő seregnek, így téve még emlékezetesebbé ezt a jeles 
napot – hála érte!
Az ünnep szépségét valószínűleg a zsoltár szavai adják 
vissza a legjobban: „Ezt a napot az Úristen adta: örvend-
jünk és vigadjunk rajta!

(Egy gondolat e sorok írójától... Mind a három testvér-egyház-
községnek van már szép, otthonos közösségi háza, csak nekünk 
nincs itt, Tordason. A Művelődési Ház nagyterme csodálatos 
helyszín, hála érte, hogy időről-időre rendelkezésünkre bocsát-
ják, de ott mi is vendégek vagyunk, márpedig vannak alkal-
mak, amikor házigazdáknak kellene lennünk, illetve egyéb ese-
mények, tevékenységek, amikhez elengedhetetlen a saját hajlék. 
Nem kellene lépéseket tenni ennek érdekében?)

 � Máté Balázs

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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SAKK SZAKKÖR  
GYEREKEKNEK
Elkezdődött a tanév és elindult a sakk szakkör is a Mar-
tonVál Sakk Club szervezésében. Minden szombaton a 
martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 
(BBK) épületében várjuk szeretettel a sakkozni szerető 
óvodás, általános iskolás és középiskolás gyerekeket. A 
kezdő csoport foglalkozását 09:00-10:00 tartjuk. A cso-
porthoz bármikor lehet csatlakozni a tanév során és itt 
van lehetőség megtanulni sakkozni. Minden foglalkozás 
elején a sakkoktatónk egy hasznos 
és érdekes sakk leckét mutat be a 
gyerekeknek. Aztán következhet a 
felhőtlen sakkozás, mint egy igazi 
sakk klubban. A haladó csoporttal 
10:00-11:00 foglalkozunk. Velük már 
komolyabb sakk leckéket veszünk és 
tudatosan készülünk a szezon legfon-
tosabb versenyeire. Fontos számunka 
a sakk Diákolimpián való eredményes 
részvétel. Sok év után újra indítunk 
csapatot a Fejér megyei ifjúsági baj-

nokságban is, ahol tisztes helytállásra számíthatunk a 
tehetséges ifjúsági sakkozóinktól. Novemberben pedig 
szeretnénk szépen szerepelni a gyerekekkel a BBK-ban 
tartandó Pammer Endre emlékversenyen. A tordasi, 
gyúrói, martonvásári és váli gyerekek számára egyesüle-
tünk minden sakkos foglalkozása díjmentes. Jelentkezni 
legegyszerűbben a martonvalsakk@freemail.hu email 
címen lehet.

Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban 
egy kétlépéses matt lehetősége rejlik. Az első lépést nehéz 
megtalálni. A második már adja magát. Hogyan fejezheti 

be a játszmát világos kettő lépésben? 
A megoldás beküldhető a  

martonvalsakk@freemail.hu email 
címre. Aki hat alkalommal is helyesen 
küld be megoldást a feladványokra, 
Magyar Sakkvilág magazint kap aján-
dékba, melyet postai úton juttatunk 
el hozzá. A sakkos képességeink fej-
lesztéséhez sakk leckék és feladványok 
találhatók még az egyesületünk web-
lapján is, a martonvalsakk.hu címen.

 � Bakacs János - MartonVál SC

IDŐSEK  
VILÁGNAPJA

Az idősek világnapja alkalmából Tordas Község Önkor-
mányzatának nevében kiemelt tisztelettel köszöntünk 
minden idős és szépkorú tordasi lakost. Megbecsülésünk 
jeléül kívánunk Önöknek jó egészséget, tartalmas aktív 
szép éveket és sok közösen megélt élményt!

„Ne félj az öregedéstől. A fejlődés végtelen. És az emberben lévő 
szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni is akar.”
(Müller Péter)

Szeretettel köszöntjük a 90 év feletti tordasiakat!
 � Puskás Gézáné
 � Pintér Sándorné
 � Németh Lajosné
 � Kalocsai Mártonné

 � Szilvási János
 � Puskás Dezső
 � Vlaszák Benedekné
 � Méri István Andrásné

Szeretetettel köszöntjük Csizmadia Terézt és Cravero 
Emilt 50. házassági évfordulójuk alkalmából!
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APRÓHIRDETÉSEKKERETES  
HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek: 30 szóig ingyenes, a 
további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 30 szóig 500 Ft, a 
további szavak 50 Ft/szó.

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

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

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tan-
folyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a 
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

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

ZONGORA ELADÓ

Bécsi gyártmányú, (Wirth márkájú) rövid 
zongora - jó állapotban - alacsony áron eladó 
vagy pianinóra cserélhető. 

Érdeklődni lehet: dr. Lőrincz (Gyúró) 

Telefon: 06-20-471-6360

Amennyiben nem akarod, hogy a gyermeked minden hétvégén 
a telefonja vagy gépe előtt üljön, mutatunk egy alternatívát!
Játékos foglalkozások, ahol fejlődni tud az Önbi-
zalom, a Kreativitás, az Önbecsülés, a Fantázia! 
Szeretettel várunk minden 7 és 14 éves közötti 
gyermeket, havi 1 alkalommal szombatonként 
a Napudvar Alkotóházban, Tordason. 
(Időpontok: 10.22., 11.19., 12.10.) 

A létszám maximum: 16 fő! 
A foglalkozás 10-16 óráig tart, a díja 10 ezer Ft 
Jelentkezni lehet: thetamove@gmail.com 
+3670-7700012 

https://thetamovements.com/gyerek_theta/



Mentők

104

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

Szennyvíz, szippantás

06 20/571-3105

Kutyabefogás: Fedák Krisztina

06 30/961-46-45

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu

Defibrillátor

06 20/413-93-30

HULLADÉK

Gyógyszertár 
(Tordas)

06 22/467-324
H: 13-17   Sze: 8-12   Cs: 8-12

Gyógyszertár 
(Martonvásár)

06 22/460-019 
06 22/569-146
H-P: 8-17:30

Betegszállítás (KOALA Bt.)

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

  
Szelektív

Okt. 13. Cs
Okt. 27. Cs

  
Zöld

Okt. 14. P

  
Üveg

Okt. 12. Sze

Gyermekorvos rendelés
(Martonvásár)  
Dr. Jellinek Kinga 

06 22/460-637,  06 30/444-5779
H: 8-12   K: 16-18   Sze: 16-18
Cs: 8-9   P: 8-12
Tanácsadás:   Sze: 8-10    Cs: 14-16

Fogászat (Martonvásár)  
Dr. Berczi Dániel

06 30/542-0381   
H, Cs: 8-14   K, Sze: 13-19

Orvosi ügyelet (Érd)

06 23/365-274, 06 23/365-770

Háziorvosi rendelés  
Dr. Harbula Ildikó

06 22/467-527,  06 70/941-1788
H: 13-17   K: 12-16   Sze: 8-11   
Cs: 8-11   P: 12-16

Védőnő  
Schubert Réka

06 30/312-7672,  tordasivedono@gmail.com
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  
Sze: 11-13
Várandós tanácsadás:
Sze: 13-15
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.

EGÉSZSÉGÜGY

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Szemétszállítás
(VHG) 

06 22/579-185

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: 900 példány

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

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu


