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TORDASIAK!
Az Alaptörvény értelmében, 
Magyarországon a helyi köz-
ügyek intézése és a helyi köz-
hatalom gyakorlása érdekében, 
helyi önkormányzatok működnek. Az önkormányzatok-
ról szóló törvény szerint, települési önkormányzat a köz-
ség, az itt élő emberek közössége, akiket megillet a saját 
önkormányzási jog. Ennek részeként, meghatározott 
időkben az itt élők képviselőket és polgármestert válasz-
tanak, akik nevükben és érdekükben ezeket a jogokat 
gyakorolják és őket képviselik. Vagyis az Önkormányzat 
maga a település. Így ha valaki a nemtetszését fejezi ki vele 
szemben, vagy követel tőle valamit, azt mindannyiunk-
kal szemben teszi. Az önkormányzat nem lehet mumus, 
akire haragszunk, és gazdag nagybácsi sem, aki mindent 
megold és megvesz, hiszen az egész települést képviseli. A 
közösséget érintő döntéseket a választott testület hozza, 
melyeket végrehajt a polgármester és a hivatala. Persze 
mindezt szigorú feltétel- és szabályrendszer mellett. Ezen 
kívül számos egyéb feladatot is meghatároznak a jogsza-
bályok, melyeket szintén el kell végezni, és ezek után 

jöhetnek a saját működésünk feladatai, karbantartásai, és 
a településfejlesztési céljaink, ötleteink. Mindig nehéz jól 
megoldani egy egyéni vagy kisebb csoport problémáját 
úgy, hogy közben az egész közösség érdekét kell szem 
előtt tartanunk, ráadásul szűkös lehetőségek között. Azt 
gondolom, hogy az elmúlt éveket visszanézve, büszkék 
lehetünk településünk fejlődésére, bár tudjuk, hogy nem 
tudtunk mindent megoldani. A bevételeink 45-55 %-át 
kapjuk az államtól, a többit magunknak kell előterem-
teni, így számos olyan kötelezően előírt feladat marad, 
amire az adott évben nem jut forrás. Ezért kényszerülnek 
rá a képviselő testületek a településük érdekében az adók 
emelésére, és minél több pályázaton való részvételre. Ez 
utóbbival mi is rendszeresen élünk, ami látszik is Torda-
son. E mellett pedig sok olyan fejlesztés van, amit össze-
fogással, saját szervezéssel és munkával, sokkal kevesebb 
forrásból tudtunk és tudunk megvalósítani. Így továbbra 
is nem az újabb feladatokat várjuk, hanem a problémákat, 
ötleteket, és a hozzájuk tartozó felajánlásokat, amiknek 
megoldását mi is támogatni tudjuk. Mert csak együtt 
juthatunk jóval előrébb, és így lesz valóban megbecsült, 
amit együtt alkotunk. Így volt ez korábban is, és ezt a 
hagyományt kell folytatnunk a jövőben is!

 � Juhász Csaba polgármester

TOVÁBB 
SZÉPÜLÜNK
Elkezdődött a Sajnovics-szo-
bor környékének átalakítása. 
A kialakult gyalogos forgalom-
nak és a kapcsolódó gyalogos 
közlekedésnek megfelelően új 
járdákat építünk, melyek job-
ban bevonják a szobrot a falu 
életébe. Egy padot is elhelye-
zünk a szobor mellé, virágok-
kal parkosítjuk az előtte kiala-
kult parcellát és világítást is 
telepítünk, mely este is lát-
hatóvá teszi az emlékművet. 
Több dolgot tervezünk még a 
parkba, de ez az első lépése 
annak, hogy a települést újra 
alapító Sajnovics családról 
méltó módon emlékezzünk.
A beruházás teljes egészében 
saját forrásból valósul meg.

 � Juhász Csaba polgármester
Fotó: JCs
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ÚJABB PÁLYÁZATOKAT 
ADTUNK BE!
A Magyar Falu Programra két pályázatot adtunk be 
az elmúlt hetekben. Az egyik ismét a Kölcsey-Köz-
társaság utcák összekötő útja, amire időközben az 
építési engedélyt is megkaptuk. A másik a Csillagfürt 
lakópark központjába új játszóeszközök beszerzése 
5 millió Ft értékben. A kettő között pályáztunk a 
Vidékfejlesztési Programon belül a Leader progra-
mon a Jókai utcai játszótér új eszközeire 8,8 millió 
Ft értékben, melyből 6 millió Ft lenne a támogatás. 
Reméljük ezekkel a támogatásokkal, sikerül megol-
dani ezeket a régóta húzódó problémáinkat.

 � Juhász Csaba polgármester

TRIANON 
100 
A Nemzeti Összetartozás 
napja és a trianoni békeszer-
ződés 100 éves évfordulója 
alkalmából Tordason is meg-
emlékezést tartottunk. Éger 
László  szavalata után Faze-
kasné Domak Anikó énekkí-
sérete mellett helyeztük el az 
önkormányzat koszorúját a 
Hősi Emlékművek terén lévő 
I. világháborús emlékműhöz.

 � Juhász Csaba polgármester

A martonvásári fogászat új helyre költözött!
Cím: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

Rendelési idő:

Hétfő: 8-14
Kedd: 13-19

Szerda: 13-19
Csütörtök: 8-14

A gyógyszertár 2020. június 2-tól újra a meg-
szokott rend szerint tart nyitva:

Hétfő: 13-17 Szerda: 8-12 Csütörtök: 8-12

Köszönjük türelmüket!

FOGÁSZAT

GYÓGYSZERTÁR

Fotók: ME



4 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 0 .  j ú l i u s - a u g u s z t u s

Hosszú évek óta dolgozom a Sajnovics János Általános 
Iskolában, ez az első olyan év, amikor minden másképp, 
minden máshogy alakult, mint ahogy ezt megszoktuk.

Nem voltunk felkészülve erre a hirtelen változásra, 
arra végképp nem gondoltunk, hogy egy pénteki napon 
elköszönünk egymástól, s hétfőn már nem találkozunk, 
s a gépek világában fogunk élni egy ideig. Online tereken 
érintkeztünk egymással, a gyerekekkel, s bizony lehet 
így is átadni ismereteket, lehet így is megbeszélni fon-
tos teendőket, de egyértelműen bebizonyosodott, hogy 
mindemellett mennyire fontos a személyes érintkezés, a 
beszélgetés. Milyen fontos a személyiség jelenléte.

Nagyon köszönjük a gyerekek kitartó munkáját, s 
köszönjük a szülői támogatást, hiszen anélkül ezt nem 
lehetett volna megvalósítani. Elfáradva, de mégis túlju-
tottunk rajta! Milyen eredményekkel, ez majd később 
fog kiderülni. 

Abban reménykedjünk, hogy nem fog újra előállni ez a 
helyzet, s ha be is lopja magát az oktatás rendszerébe az 
online érintkezés - melynek lehetnek előnyei az ismeret-
szerzésben -, de a személy jelenléte mindennél fontosabb.

Június 15-én a szabályoknak megfelelően lezajlott a 
bizonyítványosztás. 

Köszönjük mindenkinek, hogy fegyelmezetten, a sza-
bályok figyelembevételével, betartásával érkeztek az isko-
lába. Rövid érintkezések, apró örömök tanúi lehettünk. 

Utolsó pillanatban még versenyeredményekről is 
kaptunk tájékoztatást, két 4. osztályos diákunk a 
katolikus iskolák országos tanulmányi versenyén a 10 
legjobb közé jutott. Márkus Flóra olvasás-szövegértés 
tantárgyból, Kreka Botond nyelvtan-helyesírás tan-

tárgyból kapott arany minősítést. Nekik is gratulálunk!
Egy korábbi cikkemben azt írtam, hogy sajnálom vég-

zős diákjainkat, amiért elmaradnak számukra a szokásos 
élmények. Talán annyit változtatnék, hogy mégis elbal-
laghatnak, bár nem a megszokott nagy ünnepélyességgel. 
Készült tablójuk, bár nem a megszokott izgalmak között. 
Még kicsi találkozójuk is volt, tehát minden szép élmény-
ről nem kellett lemondaniuk. Jelen helyzetben örülünk 
minden kevés lehetőségnek.

Örülünk, hogy sikeresen befejezhettük a tanévet, hogy 
diákjaink a tőlük megszokott szorgalommal és lelkiisme-
rettel teljesítettek ebben a nem könnyű helyzetben.

Két diákunk elnyerte az „Iskolánk Kiváló Tanulója” 
címet, melyre azok a tanulók jogosultak, akik nyolc tan-
éven át kitűnő tanulmányi eredménnyel, példamutató 
magatartással és szorgalommal végeztek. Bikkes Eszter és 
Ulrich Marcell 8. b osztályos tanítványaink kapták ezt a 
kitüntetést. A Fenntartó által alapított Garelli Bertalan 
Díjat pedig Feldhoffer Boglárka és Kolozsvári Panna érde-
melték ki, akik a tanév folyamán végzett kitartó munká-
jukkal és szorgalmukkal önmagukat meghaladó teljesít-
ményt mutattak fel, ezzel példát adva társaik számára is. 
Gratulálunk szeretettel!

Nincs más hátra, minthogy iskolánk nevében kíván-
jak nagyon szép, gondtalan nyarat, sok szép élményt, jó 
egészséget. Búcsúzó diákjainknak sok sikert jövendő isko-
lájukban. Köszönjük a szülők segítségét, támogatását, s 
Önöknek is kívánunk jó pihenést, szép, nyugodt napokat.

Tordas, 2020. június 15.
 � Sok szeretettel: Somfai Edit
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Igazgató Úr ballagási 
búcsúbeszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák és kedves 
hamarosan már öregdiáknak számító nyolcadikos IFJÚ 
HÖLGYEK ÉS URAK!

Hozzátok szólok most, hiszen Benneteket ünnepelni és 
tőletek a viszontlátás reményében elbúcsúzni gyűltünk 
itt össze mindannyian. Ma véget ért valami, valami, ami 
meghatározó volt az eddigi életetekben. Valami, ami szer-
vesen kapcsolódott a mindennapjaitokhoz, szépségekkel 
és nehézségekkel, örömmel és bánattal vegyest ugyan, de 
elválaszthatatlanul.

Egy sajátságosan véget érő tanév befejeztével, sajátsá-
gos módon most elköszönünk tőletek.

Utatokra bocsájtanak benneteket osztályfőnökeitek, 
tanáraitok. Ne felejtsétek, ha csak úgy szeretitek őket, 
mint ahogyan ők szeretnek benneteket, az több mint elég.

Hajtsatok fejet szüleitek és nagyszüleitek munkája 
előtt is, és ne legyetek restek köszönetet mondani nekik 
is mindenért, amit értetek tettek.

Nem tudhatja még egyikőtök sem, hogy hogyan alakul 
majd a későbbiekben a sorsa, de jegyezzétek jól meg, hogy 

azok az értékek, amelyekről szó esett itteni tanulmányai-
tok során, valóban az emberi létezés alapjait jelentik. Mert 
a jó az mindig jó, a rossz pedig mindig rossz. Legyetek éle-
tetek során elég bátrak ahhoz, hogy minden esetben kiállja-
tok az igazatokért, és ne hagyjátok soha, hogy hazugságok 
befolyásoljanak benneteket. mert ez utóbbiból fogtok még 
hallani eleget. Ne engedjétek, hogy bárkik is az orrotoknál 
fogva vezessenek benneteket. Kövessétek a számotokra 
kijelölt utat, ha kell, tűzön-vizen át, hogy visszatekintve 
ne kelljen elmondanotok, bánom, hogy nem tettem meg…

Mert sajnos olyan világot élünk, amikor jól az esze-
tekbe kell vésnetek, hogy aki gazdagabb, vagy befolyáso-
sabb, még közel sem biztos, hogy különb ember is. Sőt… 
Ha csak hízelkedéssel tudtok majd előrejutni, hát marad-
jatok inkább a helyeteken. Így legalább olyan emberek 
maradtok, akik nyugodtan nézhetnek a tükörbe…

És bízzunk abban, hogy mégiscsak igaza lesz, Otto von 
Bismarck, egykori német kancellárnak, aki azt mondotta: 
„Egy igaz gondolatot, sohasem lehet tartósan elnyomni 
hazugságokkal.”

Kedves ballagó diákok! Bátran és az igazságba vetett 
hittel keressétek és kívánom, találjátok is meg a helyete-
ket a Nap alatt! Gondoljatok vissza ránk mindig jó szívvel, 
Mi nem fogunk, és nem is akarunk elfelejteni benneteket.
Isten veletek! Legyetek nagyon boldogok!

Benkő Gréta  
búcsúbeszéde (8.a)
Tisztelt Tanáraink, tisztelt Szülők, kedves Diáktársaim!

Nyolc éve volt, mikor először beléptünk a mostanra már 
jól ismert iskolánkba. Akkor azért álltunk itt könnyes sze-
mekkel, mert elveszettnek éreztük magunkat, most viszont 
azért, mert itt kell hagynunk tanárainkat, diáktársainkat és 
az épületet, melyben oly sok emlékünk született.

Kedves Tanáraink!

Köszönjük Önöknek, hogy ilyen kitartóak voltak velünk. 
Hálásak vagyunk azért, hogy a kedvtelen napjainkon is 
lelkesen tanítottak minket. Természetesen azt is, hogy 
felkészítettek minket a felvételi időszakra. Rengeteg szép 
emlékkel gazdagodtunk ezalatt a nyolc év alatt, melyek 
most szemünk előtt végigperegnek. Ezek közé tartoznak 
a csínytevések a szünetekben vagy az utolsó pillanatban 
megnyomott csengő. Köszönjük Önöknek, hogy csak 
egy-egy beírással jutalmazva, de könnyes szemekkel 
velünk együtt nevettek.

Kedves Zsuzsa néni!

Köszönjük Önnek alsós éveinket, hogy megtanított írni, 

olvasni, számolni, segített beilleszkedni az iskolába, a 
többi diák közé. Valamint a sok szép kirándulást, farsan-
got és élményeket, melyeket szívünkbe zárva továbbvi-
hettünk a felső osztályokba.

Kedves Ági néni!

Köszönjük önnek felsős éveinket, a matematika és osz-
tályfőnöki órákat. Szintén a sok élményt, és hogy bármi-
ről lehetett Önnel beszélgetni, mindig meghallgatott és 
segített minket. 

Kedves Hetedikesek!

Biztos ti is várjátok már a következő tanévet, hogy ti 
legyetek a legnagyobbak. Jól használjátok ki minden 
napját, mert nagyon gyorsan el fog telni! Zárjátok szí-
vetekbe a sok jó emléket tanáraitokról, iskolátokról, és 
persze egymásról. Sok sikert és kitartást a felvételihez, 
és kívánom nektek, hogy a következő év legyen számo-
tokra a legszebb.

Kedves Szüleink, Családtagjaink!

Köszönjük nektek a sok támogatást ezalatt a nyolc 
év alatt. A dolgozatokra való készülésben, a versmon-
dásban, írásban, olvasásban, számolásban, a felvételi 
időszakban és az életre való felkészülésben! Lehet oly-
kor-olykor nem úgy teljesítettünk, ahogy azt elvártá-
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tok volna, de ti akkor is mellettünk álltatok és próbál-
tatok minket jobb útra téríteni. Köszönjük, hogy első 
osztálytól kezdve fogtátok a kezünket, és reméljük, 
hogy soha nem engeditek el, mert mindig szükségünk 
lesz rátok.

Kedves Osztálytársaim!

Talán hozzátok a legnehezebb szólnom. Nyolc év alatt 
sok konfliktuson, majd kibékülésen vagyunk túl. Az évek 
elteltével a második családommá váltatok, együtt éltük 
túl a reggeli órákat, a feleléseket, dolgozatokat és a felvé-
telit. Köszönöm nektek a sok-sok csínytevést, melyekkel 
tanárainkat megnevettettük. Együtt voltunk diákok, és 

sok kalandot éltünk meg, melyek persze nem mindig 
úgy sikerültek, ahogy terveztük, mint például alsós osz-
tálykirándulásaink az állatkertben, a sárkányhajózás, 
Gyimesbe utazás a vonaton és néhány farsangi fellépés 
is. Pár év múlva ezekre a kicsit félresikerült élményekre 
is mosolygó arccal fogunk visszagondolni. Hiszen az 
ember általános iskolás éveire boldogan emlékszik vissza. 
Remélem, középiskolás éveinkben is számtalan élmény-
nyel fogunk gazdagodni.

Végül mindenkinek szeretném megköszönni ezt a cso-
dálatos nyolc évet. Sok szerencsét, örömöt, sikert és jó 
élményeket kívánok a továbbiakban! 

Szalféter-Torcom Nadin
búcsúbeszéde (8.b)
Kedves Iskolánk, Tanáraink, Diáktársaink! Kedves Szüle-
ink, Vendégeink!

Nagyon örülök, hogy itt lehetek! Őszintén nem hittem 
volna, hogy lesz bármilyen formában ballagásunk a 
vírus miatt. De bíztam abban, hogy mivel a miénk egy 
erős, kitartó osztály, ezt a helyzetet is átvészeljük és 
megoldjuk együtt. Tudtam, hogy ha nem is átlagosan 
búcsúzunk majd el iskolánktól, tanárainktól, diáktár-
sainktól, mi akkor is kitalálunk valamit és emlékeze-
tessé tesszük ezt a napot.

Nyolc éve álltunk itt először arra várva, hogy megkez-
dődjön egy új korszak az életünkben. Kicsit rémültek vol-
tunk, de közben nagyon vártuk az előttünk álló éveket. 
Az alsós osztályfőnökünk Gabi néni,- átsegített minden 
nehézségen és mindig bíztatott minket. Sose felejtjük a 
nevetéseket órán, Gabi néni jobbnál-jobb történeteit, a 
zumbázást a tesi órákon, az érdekes osztálykiránduláso-
kat, és az izgalmas számháborúkat.
 Köszönjük Gabi néni a felejthetetlen alsós éveket!

Az évek során az osztályban sok változás volt, többen 
elmentek az osztályunkból, míg Gyúróról ötödikben 
érkeztek hozzánk néhányan. A gyúrói alsós gyerekeket 
Szilvi néni rutinos kezei formálták. A családias hangulatú 
pici iskolában mindig meghitt beszélgetésekkel kezdő-
dött a hét, azután jöhetett a tanulás. A tanító néni tem-
pója mellett soha nem lehetett unatkozni, az elért ered-
mények értékelésénél pedig mindennél többet mondott 
mosolya, vagy éppen szigorú nézése. És milyen lelkesen 
készültünk az évzárón előadott néptánc koreográfiákkal! 
De bármilyen kemény is volt a munka, mindig jutott idő 
játékra, pihenésre, feledhetetlen kirándulásokra is. 

Felsőben Erzsi néni lett az osztályfőnökünk és a sok jó 
osztálykirándulással, a rendkívül izgalmas kémia és 
matematika óráival színesítette napjainkat, ahol mege-
sett néha az, hogy a lényegtelen kérdéseinkkel tereltük el 
Erzsi néni gondolatait a tananyagról.
Hiányozni fognak a rég, megszokott kérdések - „Volt 
házi…?”, „…jön a tanár?” - a közös viccelődések a szü-
netekben, az apró csínytevések, a hangos nevetések, az 
órák előtti pillanatok, amikor kérdezzük egymástól a 
tananyagokat, a tanári asztalnál állva.
Senki sem hitte volna, hogy ilyen hamar eljön az a pil-
lanat, amikor mi állunk itt és búcsúzunk el szeretett 
iskolánktól.

Kedves Tanáraink!
Köszönjük Önöknek a sok szép évet, a kitartást, türelmet 
és helytállást azokban az időszakokban, amikor megkez-
dődtek az igazi tinédzser éveink.

Kedves Szülők!
Első nap az iskolában mind meg voltunk egy kicsit szep-
penve, de ti bíztattatok minket és minden helyzetben 
mellettünk álltatok. Nagyon hálásak vagyunk, hogy nap, 
mint nap támogattok és átsegítetek minket a nehezebb 
akadályokon is.

Kedves Hetedikesek!
Köszönjük Nektek, hogy a helyzet ellenére is itt vagytok 
és elbúcsúztattok minket. Biztos nagyon várjátok, hogy 
jövőre ti legyetek a legnagyobbak, és ti küldhessétek ki 
a kisebbeket az udvarra, hogy ti nyomjátok meg az óra 
kezdetét vagy végét jelző csengőt. Eredményes jó évet 
kívánunk Nektek és sok sikert a felvételihez!

Korpos Albert szavaival búcsúzom:
„vár a jövő tárt karokkal
Tanít alkotni, küzdeni, győzni,
Együtt ragyogni csillagokkal”
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MESEVÁR HÍREK
A nap vidám sugarai és a kíváncsi, mosolygós gyermek 
tekintetek ismét bearanyozzák napjainkat. Május 25-től 
kitárta kapuit az óvoda. A gyermekek és a dolgozók védel-
mében óvintézkedéseket kellett bevezetnünk. Ezúton 
szeretném megköszönni a szülők együttműködését, rugal-
masságát, és következetességét a szabályok betartásában. 

Az elmúlt egy hónapban is sok-sok elképzelés valósult 
meg. Az óvoda udvarán virágosítottunk, fűszernövényeket 
ültettünk, hogy még varázslatosabbá, harmonikusabbá 
tegyük környezetünket, persze nem utolsó szempont a 
gyermekek ismereteinek bővítése sem. Nap mint nap 
figyelgetjük a természet egyre pompázatosabb alakulását. 

Egy szombati napon kolléganőimmel és családtagjaink-
kal közösen egy régóta dédelgetett álmunkat valósítottuk 
meg. A szeptemberi szüreti bál és felvonulás alkalmával 
befolyt bevétel egy részéből, érzékenyítő, mezítlábas lige-
tet terveztünk kialakítani.

Ezen a hétvégén „kicsinosítottuk” az óvoda udvart és 
mindemellett elkészítettük érzékenyítő ligetünket, melyet 
a gyermekek már el is foglaltak. Nagy öröm nézni a mezít-
lábas gyermeksereget, ahogy lépegetnek az ösvényen. Erős 
férfikezek nélkül ez nem ment volna. Így köszönetünket 
szeretnénk kifejezni férjeinknek, hogy segítettek min-
ket elképzeléseink megvalósításában. Szorgos gyermek 
kezek is voltak közöttünk, köszönjük nekik is a sok-sok 
munkát! Egy tartalmas családi napot tölthettünk együtt. 
Külön köszönetet szeretnénk mondani Kerek Szabolcs-
nak az asztalos munkáért, a szülői közösségnek, a Cifra 
pincének és a Vabrik pincészetnek, hogy biztosították a 
belevalót, valamint Dudásné Sági Anikónak, aki faháncsot 
és rascher hálót biztosított számunkra, és Süller Zsoltnak, 
aki geotextilt ajándékozott az óvodának a kivitelezéshez. 

Köszönöm az önkormányzat technikai dolgozóinak az 
óvoda kertjének gondozását és segítő szándékát, valamint 
az önkormányzat irodai dolgozóinak, hogy segítségünkre 
voltak az egész év folyamán.

Nagy örömünk, hogy megérkeztek az új óvodai fekte-
tők is, melyek a kezelhetőség és a tisztántartás, valamint 
a kényelem szempontjából is ideálisabb a gyermekek és 
a mi számunkra is. Anyagi támogatásért és segítőszán-
dékáért hálásan köszönöm az önkormányzatnak, a meg-
valósításban nyújtott segítségét. Egy kedves kis verssel 
kívánok kellemes időtöltést és szép nyarat Mindenkinek!

ANDÓK VERONIKA: VAKÁCIÓ
Láttam a napot, súgta a szélnek: 
Várnak a tavak, csónakok, stégek. 
És tényleg a táblán virul egy szó, 
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 
Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 
Kószálunk vígan viruló tájban, 
Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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Lapzártakor még javában zajlik a második Tordasi 
Nyári Oratórium, így a beszámoló a következő 
újságban várható. Addig is a szavak helyett, 
beszéljen néhány kép.
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POLGÁRŐR HÍREK
Lassan végéhez közelednek a koronavírus miatt életbe 
léptetett rendkívüli intézkedések. A korlátozásokat 
mindenki ismeri, ezért nem is térek ki ezekre. Mi, pol-
gárőrök az aktuális helyzethez igazítottuk szolgálata-
ink ellátását, ezeken kívül a ránk vonatkozó további 
szabályokat is be kellett hogy tartsuk. Hatvanöt év 
felettieket nem lehetett szolgálatba vezényelni, az 
iskola sem működött, ezért a reggeli/délelőtti szolgála-
tokat teljesen szüneteltettük.

A szolgálatok vezénylését végző szolgálat-vezetők 
munkája is megnövekedett, különleges részletek egyez-
tetésével is kellett foglalkozniuk.

Többen voltak, akik ebben az időszakban is vállalták 
szolgálataik ellátását. Számukra a járőr autóba az aján-
lott kéztörlő, fertőtlenítő szereket, valamint eldobható 

kesztyűt, eldobható és mosható szájmaszkot tettünk, 
az egészségük védelme érdekében.

Sokan vannak, akik azt vállalták, hogy inkább saját 
autóval látják el éjszakai szolgálatukat. Ez számukra 
többlet terhet rótt, de valóban csökkentette a fertőzés 
terjedésének lehetőségét. Ezeken az éjszakákon a járőr 
telefon közvetlenül az Ő telefonjukra volt irányítva, 
tehát egy esetleges éjszakai hívás a járőrt haladékta-
lanuk elérte. Az autóra a szolgálatok ideje alatt felke-
rült a „POLGÁRŐRSÉG” feliratú mágnes-tábla. Nekik 
mindezért az önként vállalt rendkívüli szolgálat ellátá-
sért külön köszönet jár.

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik bármit hozzá 
tudtak tenni a járványügyi helyzetben is a feladataink 
elvégzéséhez. A község minden lakosának további jó 
egészséget kívánok a továbbiakra is.

 � Andorfy Ottó - elnök
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könyvtár- 
látogató  
Nagyok,  

Kicsik,  
Aprók!

A könyvtár nyitva tartási 
ideje július hónapban:

Hétfő: 8.30 - 11.00 
13.00 - 18.00

Kedd: 13.00 - 18.00
Csütörtök: 13.00 - 18.00

Péntek: 14.00 - 19.00
Szombat: 8.30 - 11.00 

Minden hónap  
első szombatján zárva.

Krajnyák Zsuzsa
könyvtáros
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KARANTÉNON INNEN 
ÉS TÚL
Az elmúlt hetek mindenkit másképp érintettek. Min-
denki másképp élte meg ezt az időszakot. Én csak arról 
tudok mit mondani, hogy velem mi történt, mit érzek 
most így visszatekintve. Nagyon sokféle gondolat van 
bennem. Próbatétel volt. Mindenkinek, a saját helyén a 
saját körülményei között. 

Nálunk a karantén azt jelentette, hogy itthon tanult 
három gyermek, egy óvódás lézengett körülöttük, a fér-
jem továbbra is dolgozott, én pedig gyógypedagógusként 
„digitálisan oktattam”, ez volt az alap állapot. Innen 
képzeltem az elején a maximalizmusom köd felhőjében, 
hogy miként is lesz nálunk, az elképzelés eredménye az 
lett, hogy az első hét végére türelmetlen sárkány lettem 
(kérdezzék a férjem, tanúsíthatja) akinek sárkányköly-
kei lettek. Mondanom sem kell, mindent a magam ere-
jéből gondoltam véghezvinni, nem kértem erőt, rutin 
szerű imádság mormolással éltem a mindennapjaimat. 
Aztán a harmadik hét felé, el kezdtem keresni a hibát, 
hogy miért lettünk sárkányfészek. Hát nem volt üdítő 
a kép, amit találtam. Első lépésként a félelmeimet vit-
tem Isten elé, félelmeimet az ismeretlentől a bejósol-
hatatlantól és még sorolhatnám. Igazán felüdítő volt 
kimondani és megfogalmazni őket. Aztán elkezdtem 
keresni a napi csodákat, azt, hogy ebben a lehetetlen, de 
mégis igaz helyzetben Isten hol mutatja meg az áldásait. 
Nem ment könnyen, mert a nehézség előbb feltűnik. A 
gyakorlás a karanténon túl is folytatódik.  Hálás vagyok 
az együtt töltött időért, különös áldása volt a karantén-
nak, hogy a családunk nagyon sokszor étkezett együtt. 
Eleinte kicsit gyorsan, csak ettünk és mindenki ment 
tovább, majd idővel remek beszélgetések alakultak ki, 
hol komoly témákkal, hol sok nevetéssel. Én a normál 
tanév során keveset láttam a gyerekek tanulásából, mert 
iskolaotthonos osztályba járnak, de ez alatt az idő alatt 
megismertem őket jobban, közösen rájöttünk néhány 
probléma gyökerére, és van, amire már megoldást is 
találtunk. Ilyen és ehhez hasonló dolgokkal tudnám 
folytatni a sort. De hazudnék akkor, ha nem írnám le 
azt, hogy ezekre figyelve is, gyakran nehéz volt. Telítőd-
tem a tanulással, tanítással, neveléssel, fertőtlenítéssel, 
főzéssel, mosással, szegény mosogatógépet igyekeztem 
messzire kerülni, de nem sikerült… Igyekszem a jóra 
koncentrálni. Sárkányságom nem múlt el teljesen, nem 
várok repeső szívvel egy következő ilyen időszakot. De 
valóban megtapasztaltam, hogy „Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki megerősít engem” (Fil 4,13).

 � Fodor-Adorjáni Edit

Gyülekezeti életünk
Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, vasár-
napi Istentisztelet Gyúrón 9.30-kor, Tordason 11.00-
kor kezdődik.
Minden hónap utolsó vasárnapján Családi istentisz-
teletre hívunk szeretettel mindenkit! 

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

Adományok,  
egyházfenntartói  
járulék, perselypénz
Az új helyzet kissé megváltoztatta az életünket. 
Továbbra is köszönjük mindazoknak, akiknek mód-
jában áll támogatni gyülekezetünket! Kérjük gyüle-
kezetünk tagjait, hogy akinek lehetősége van rá, és 
könnyebbnek véli az online átutalás lehetőségét, a 
következő hónapokban is juttassa el a gyülekezeti 
támogatását.
Köszönjük, hogy gondolnak a gyülekezet működőké-
pességének megőrzésére!
Egyúttal kérjük azt is, hogy ha valakinek anyagi 
nehézségei adódnak vagy tud olyanról, akinek támo-
gatásra van szüksége és ebben a helyzetben a közös-
ségünk segítséget tudna nyújtani, jelezze nekünk. 
Törekszünk arra, hogy Krisztus követőiként ilyen 
módon is hordozzuk egymás terhét.

Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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Aktuális információk
A pályákat csak érvényes, névre szóló „tagsági kártya” fel-
mutatásával lehet használni.
Egyéb info: www.tordasse.hu/tenisz, 
facebook: tordasteniszklub
Pályafoglalási igényeket kérjük a meditax@t-online.hu címre 
elküldeni, vagy a +36-30-939-5017 telefonszámon jelezni.

2020. Évi teniszpálya használat díjai:
Pálya díjak:
A. Családi bérlet: 35.000 Ft/ szezon/óra 
(papa, mama, gyerekek )
B. Egyéni tagsági bérlet: 25.000 Ft/szezon/óra
C. Tordas-gyúrói diák: regisztrációt követően 
3.000 Ft/család (14 éven aluliakat csak szülő regisztrálhat)
D. Óradíj: 3.000 Ft telefonos egyeztetéssel 
+36-30-939-5017
Tagsági kártya pótlása: 500 ft

Pályahasználat sorrendje azonos időpont esetén:
1. Szezonra online foglalt pálya
2. Bérlet
3. Óradijas
4. Diák

A pályákat csak előzetes online regisztációt követően 
lehet használni. Az online foglalási felületen bárki regiszt-
rálhat amennyiben rendelkezik ………@gmail.com 
email címmel.
Kérjük, hogy a covid19 vírusra tekintettel fokozottan 
tartsuk be a higiéniai és érvényben lévő járványügyi sza-
bályokat! Vigyázzunk egymásra!

Nem változott: minden játék előtt a pályát meg kell 
locsolni, játék után le kell húzni, ügyelve a vonalak épségére!

Tordas, 2020. június 1. 
 � Tóth Gábor - szakosztályvezető

TENISZ

SP
O
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T

FUTBALL

Napközis jellegű labdarúgó 
tábort szervezünk Tordason!
Programok:

 � minden nap edzések, sportfoglal-
kozások

 � különféle csapatépítő játékok
 � filmvetítések
 � egészséges életre nevelés egy cso-

dálatos környezetben, a tordasi 
labdarúgó pálya

A tábor időpontja:
2020. 07. 27-31. 
hétfő-péntek 8.00-17.00

A tábor térítési díja:
18000 Ft/fő 
1 család, 2 vagy több gyermek 
15000Ft/fő/hét
mely magában foglalja a 3-szori étke-
zést, szervezési, utazási költségeket

valamint a gyermekek tábor végi  
jutalmazását

Jelentkezés:
Farkas Zsolt: +36(30)-904-74-91 
vagy 
Fazekas Attila: +36(20)-925-41-16

Befizetési határidő:
Tábor első napján, hétfőn reggel
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TALÁLD KI, 
HOL VAN! 
Találd ki, Tordas mely részén készült 
a fotó! 
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és 
az aktuális hónap neve) hivat-
kozással, névvel, email címmel a  
kisbiro@tordas.hu email címre kérjük 
beküldeni. 
Év végén a jó megoldást beküldők között 
1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt 
sorsolunk ki. 
Beküldési határidő: 
a megjelenés hónapjának 20. napja, 24:00.
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Előző havi megfejtés: 
baptista imaház

Helyesbítés
Az előző havi megfejtésnél tévesen sze-
repelt a Szent Anna szobor talapzatán 
a címer megnevezése. Azon a Horányi 
család címere látható. Sajnovics János 
testvére, Sajnovics Mátyás felesége 
volt Horányi Katalin, akinek a családja 
(édesapja) három harangot és a Szent 
Anna szobrot adományozta a falunak. 
A szobor megerősítése miatt a címer 
felső fele megrongálódott, így csak az 
alsó része kivehető. 

Korábban a mai imaház feletti telkek 
egyikén állt, egy imaházzá alakított 
épület. Az idő során ez jelentősen 
megrongálódott, így szükségessé vált 
egy új gyülekezeti helyiség építése. 
A második világháború ideje alatt, 
1944. május 22-én kezdődött el az 
építkezés, a segédmunkát a gyüleke-
zet tagjai végezték önként. Az elké-
szült Tordasi Baptista Imaházat 1944. 
október 29-én nyitották meg. 

(www.tordas.baptist.hu)

Tordasi Piac
JÚLIUS 4., AUGUSZTUS 1.

szombat 7-11 óráig
a Sajnovics téri parkolóban

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES 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.

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

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

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



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

Megjelenésre szánt írásait 
a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre vagy a Községházára 
juttathatja el minden hó 10-ig.

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527

06 20/390-15-05

VÉDŐNŐ

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

FOGORVOS

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 20/245-03-26

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

FŐGÁZ

06 40/474-474

OKMÁNYIRODA

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

KOMPOSZT
Júli. 23. Cs
Aug. 25. K

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

SZELEKTÍV
Júli. 23. Cs
Aug. 27. Cs

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

kerti hulladék, haszon- 
növények maradványai

ANGOL
TA ROB

VÁRUNK EGYHETES ANGOL TÁBORUNKBA,
AHOL ANYANYELVI TANÍTÓK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FEJLESZTHETED
NYELVTUDÁSODAT.

DÉLELÕTT 3 angol óra mellett
a Biblia üzenetével ismerkedünk
angol nyelven, fordítással.
DÉLUTÁN sport, játék és vetélkedõk.

Helyszín:
Tordasi Baptista Gyülekezet,
Dózsa György utca 7.

Díj:
7.000.- Ft/fõ/hét.
Testvéreknek kedvezmény!

Jelentkezés:
Szilágyi Ruth: 20/8862369

Szervezõk: Tordasi Baptista Gyülekezet
Út a Reményhez Gyermek és Ifjúságsegítõ Alapítvány
(www.utaremenyhez.hu)

2020.

júl.13-17.
8-15 óra

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

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  8-16

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

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


