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EBÖS SZEÍRÁS
2020. június 1. 

és július 31.  között
TORDAS közigazgatási területén  

(Öreghegyen is)
Az adatszolgáltatás 

minden ebtartó számára kötelező!
További tájékoztatást a 3. oldalon, 

valamint a www.tordas.hu-n olvashatnak.

Juhász Gyula: 
Trianon 
/Részlet/

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,

Amíg magyar lesz és emlékezet
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TORDASIAK!
A csökkenő járványveszély 
meghatározza településünk 
életét is, mely lassan visz-
szaáll a korábbi működésébe. 
Sokan írják, hogy semmi sem lesz olyan, mint azelőtt. 
Mindig a nehézség, a baj az, amelyik kihozza az ember 
valódi énjét. Ilyenkor derül ki, hogy közösségi-e valaki, 
vagy csak magának való. Az országunkban élők nagy 
többségének új, váratlan helyzet volt ez, nem igazán 
tudtuk, mit kell, mit lehet ilyenkor csinálni. De együtt 
tanultuk, együtt próbáltuk átvészelni. Szerencsére 
Tordason nem terjedt el a járvány, sajnos egy lakosunk 
mégis életét vesztette a vírus miatt. Nagyobb segítségre 
sem volt igazán szüksége senkinek, mindenki megol-
dotta, vagy a családtagjai segítettek az ellátásukban. 
Köszönöm mindenkinek, aki fegyelmezetten, lelkiis-
meretesen viselkedett, vagy aki segített másokon! A jár-
vány nem múlt el, csak meg kell tanulnunk együtt élni 
vele. Vigyázzunk továbbra is egymásra!

Közben nem állt le az élet az önkormányzatnál. Meg-
kaptuk az Agrárlogisztikai Központ használatbavételi 
engedélyét, így a próbaüzemet rövidesen felváltja az 
igazi termelés. Megújítottuk a temető kis haranglábját, 
melyben köszönjük Szabadi Pálnak a tetőszerkezet újjá-
építését. Az önkormányzati brigád tagjai kicserélték a 
könyvtári bútorokat a nyertes pályázatnak megfelelő 
szekrényekre, berendezésekre. Ennek hivatalos átadását 

a könyvtárak látogatásának engedélyezése után meg is 
tartjuk, hadd örüljünk megint együtt a gyarapodásunk-
nak. Az óvoda bejárata előtti terület kialakításának 
befejezéseként egy üveghulladék tárolót építettünk, 
mely igényességével beleilleszkedik a környezetébe. Idő-
közben az üvegek nagy mennyisége miatt, egy újabb 
konténert is beszereztünk. Egynyári virágokat ültet-
tünk az eddigi megszokott helyekre, valamint számos 
új helyre. Reméljük, ezekkel is örömet tudunk szerezni 
a településen élőknek, közlekedőknek. Sok új tervünk is 
van, melyeknek megvalósítása a brigádunk kapacitásá-
nak és a váratlan feladatok megjelenésének függvénye. 
Szeretnénk újrafesteni a közterületeinken lévő eszköze-
inket, méltóan kialakítani a Sajnovics szobor előtti terü-
letet, és Márki képviselőnk javaslatára egy kis emlékhe-
lyet létrehozni a temető szociális otthon parcellájában. 
Ajánlatokat kértünk a Szabadság úti kanyarban, és a 
Köztársaság út páratlan oldalán lévő járdák átépítésére, 
melyre a Magyar Falvak Pályázatán nyertünk 50 %-os 
támogatást. Újra kell gondolnunk a költségvetésünket, 
hisz a járvány miatti 10,5 millió forintos gépjárműadó 
elvonást, az elmaradó iparűzési adóbevételt valamikép-
pen ki kell gazdálkodnunk a 373 milliós főösszegből. Az 
önkormányzati telkeink mindegyikére van már vevő, 
így az ebből befolyó nyereséget a település további fej-
lesztéseire, pályázati önrészekre tudjuk majd fordítani.

Így mi igyekszünk mindent megtenni, hogy mindenki 
jól érezze itt magát, viszont ehhez kérjük továbbra is az 
Önök munkáját, az ingatlanjaik előtti területek rendbe-
tételével, gondozásával. Vigyázzunk egymás munkájára, 
értékeinkre, hiszen mindig csak együtt sikerülhet!

 � Juhász Csaba polgármester
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EBÖSSZEÍRÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Tordas Község Önkormányzata – törvényi kötelezett-
ségének eleget téve – ebösszeírást végez a község közigaz-
gatási területén, Öreghegyet is beleértve. Az ebösszeírás 
három évenként legalább egy alkalommal kötelező.

Az ebösszeíró adatlapokat keresse az újság mel-
lékletében. További adatlapok a Tordasi Polgármesteri 
Hivataltól igényelhetőek a 22/467-502 telefonszámon, 
vagy letölthetőek a http://www.tordas.hu/polgarmesteri-hi-
vatal/nyomtatvanyok.html oldalról, valamint ügyfélkapuval 
rendelkezők részére lehetőség van az e-önkormányzat 
portálon elektronikusan kitölteni és beküldeni.

Az adatlapokat önbevallásos módszerrel, eben-
ként külön-külön kitöltve kell eljuttatni a Hivatalba 
ügyfélkapun keresztül vagy postai úton (2463 Tor-
das, Szabadság út 87.), valamint a községháza postalá-
dájába is bedobható.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az elektroni-
kus bevallást részesítsék előnyben!

A már bejelentett ebeket is újra be kell jelenteni! Az 
adatszolgáltatás KÖTELEZŐ!

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően 
teljesíti, állatvédelmi bírsággal sújtható, melynek alap- 
összege 15.000 Ft.

Amennyiben a 2017-es összeírás után az eb tartásból 
kikerült, a bekövetkezett változás tényét kérjük közölni 
az „EB_változásbejelentő adatlap”-on.

A 2020-as összeírást követően pedig az eb tartásával 
kapcsolatos minden változást (pl. újabb veszettség elleni 
oltás, ivartalanítás, veszélyessé nyilvánítás, stb.) 8 napon 
belül kérjük bejelenteni, ha a jogszabály máshogy nem 
rendelkezik a bejelentési határidőről.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 � Tordas Község Önkormányzata

TOVÁBBI  
TÁJÉKOZTATÁSOK  
AZ EBTARTÁSSAL 
KAPCSOLATBAN
Belterületen engedély nélkül önálló ingatlanonként 
legfeljebb 3 db, három hónaposnál idősebb eb tartható. 
Háromnál több eb tartását az állattartó kérelmére a 
képviselőtestület határozatban engedélyezheti.

Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
megjelölve tartható. A beültetést bármely állatorvos elvé-
gezheti. Aki ezt elmulasztja, állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az állattartó köteles minden három hónaposnál 
idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az 
állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató 
állatorvossal beoltatni a három hónapos kort 
elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6 
hónapon belül, ezt követően évenként.

Az eb oltási könyvét meg kell őrizni, azt az 
immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-
egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, 
illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak 
átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a 
közterületen az ebre felügyelő személy magánál 
tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;

Közterületre ebet csak pórázon, harapós vagy 
támadó természető ebet szájkosárral szabad kivinni. 
Az eb kísérőjének és a felszerelésének alkalmasnak kell 
lennie az eb megfékezésére.

Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott 
személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterüle-
tet ne szennyezze, illetve köteles gondoskodni a keletke-
zett szennyeződés azonnali eltávolításáról.

Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell 
lenni korára, nemére és élettani állapotára. Az állattar-
tónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő 
rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az 
állandóan zárt körülmények között tartott állat számára 
az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, 
megfelelő mozgásteret biztosítani.

Az eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, 
vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adat-
változást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az 
adatbázisban regisztráltatni, jegyzőnél bejelenteni.

Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilván-
tartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző 
köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni.

Jogszabályok:

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2009. (IX. 
9.) számú rendelete az állatok tartásáról
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HANGYA FESZTIVÁL 
A zsűritagok döntése alapján a következő eredmények 
születtek a II. Tordasi Hangya Fesztivál online változatában:

Táncos produkciók
Győztes: Varga Lili és Varga Lotti – Tordas
Különdíj: Pál Johanna – Bögöz (Erdély)

Énekes versenyszámok
Győztes: Illés Dóra – Dég
Különdíj: Ilyés Boglárka és Ilyés Hanna – Telekfalva 
(Erdély)

Versek, mesék
Győztes: Vajna Péter – Bögöz (Erdély)
Különdíjasok: Rivnyák Réka – Székesfehérvár, Varga 
Lotti - Tordas

Hangszeres előadások
Két győztes: Varga Lőrinc Csaba (Tordas) és a Handa-
banda (Tordas)

Képzőművészeti alkotások
Győztes: Pál Brigitta – Bögöz (Erdély)
Különdíj: Péter Borbála – Gyúró 

A Hangya Művelődési Ház különdíjasai
Kunsági Kinga – Tordas (karantén fotó) 
Pál György Alpár – Bögöz – Erdély (vers)
Fehér Luca – Gárdony (bábszínház)
Aranyosi Zselyke – Gyúró (papírmadár)
Galkó Melinda – Gyúró (citera) 

Köszönjük még egyszer valamennyi versenyzőnek a 
nevezést - mindannyian csodálatos kis művészpalánták 
vagytok, a szülőknek a gyerkőcök támogatását, a zsűrita-
goknak a segítőkész közreműködést!

JEGYZŐI  
BEMUTATKOZÁS
Kedves Tordasi Lakosok!

Dr. Zay Andrea vagyok. 2020. március 2-től dolgozom 
Tordason jegyzőként. Bükkszenterzsébeten, egy Heves 
megyei, jellegében Tordashoz hasonló dimbes-dombos 
településen nőttem fel. 2012-től lakom Tárnokon. Egy 
gyermekem van, aki jogász-környezetmérnök végzett-
séggel rendelkezik.

Tanári végzettségeimet Egerben szereztem, ahol a 
Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskolában 
tanítottam biológiát, kémiát, technikát, környezetvé-
delmet, és az Eszterházi Károly Tanárképző Főiskola 
Környezettudományi Tanszékének szakvezető tanára 
voltam. 1999-2003 között a Magyar Televízió Közala-
pítvány elnöki titkárságának vezetője voltam. A Reg-
num Katolikus Általános Iskolát 2005-től megszűnéséig, 
majd a Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolát 
2010 júniusáig vezettem. A tanári végzettségeim mellé 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudo-

mányi Karán jogász végzettséget szereztem 2010-ben.
Közigazgatási gyakorlatot a Közép-dunántúli Környe-

zetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
igazgatójaként, majd a Fejér Megyei Kormányhivatal 
főosztályvezetőjeként szereztem. 2017-től az NHKV 
Zrt.-nél főmunkatársként, majd stratégiai irodavezető-
ként dolgoztam.

Bízom abban, hogy munkámmal hozzájárulhatok Tor-
das fejlődéséhez, segítségére lehetek a hozzám fordulók-
nak. Kérem, keressenek bizalommal!

 � Üdvözlettel: dr. Zay Andrea, jegyző
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Varga Lili és Varga Lotti

Illés Dóra

Rivnyák Réka

Kunsági Kinga Pál György Alpár Galkó Melinda

Varga Lőrinc
 Csaba

Varga Lotti

Pál Johanna

Pál Brigitta Béter Borbála

Ilyés Boglárka és Ilyés Hanna

Handabanda

Aranyosi
 Zselyke

Vajna Péter
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SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ ELSŐ  
OSZTÁLYOSAINKAT AZ ISKOLÁNKBA!
1.a osztály
2020-2021. tanév
Osztályfőnök: Homoki Zsuzsanna

Babai Kevin Tamás
Budi Tihamér
Homlok Bori
Karai Ákos Konstantin
Kercsik Edvin Iván
Kocsis Ármin Regő
Kurilla Lenke Magdolna
Mészáros Bálint
Molnár Léna
Sörös Kamilla
Sörös Luca
Tas-Gurabi Dorka
Tóth Villő
Tóth-Borostyán Viktória
Tóth Nóra Mercédesz
Tüske Bertalan Tamás

1.b osztály
2020-2021. tanév
Osztályfőnök: Popelkáné Csizmarik Andrea

Bélai Dániel Kristóf
Boroczki Zoé
Cravero Adél
Diósi Zselyke Mária
Farkas Enéh
Gál Péter Félix
Kása Lőrinc András
Kercsik Edmond János
Kitzinger Mátyás
Kovács Nóra
Márki Márton Tamás
Mészáros Diána
Siket Milán
Takács András
Tarsoly Katalin
Vojtkó Szabolcs

ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Szülők!
A jelenlegi hivatalos tájékoztatás szerint, ezen tanév 
végéig a digitális oktatási rend marad érvényben. E mel-
lett, június 2-ától, az intézmény/pedagógus, szervezhet 
kiscsoportos felzárkóztató, ismétlő stb. foglalkozást 
egyes diákok számára. Amennyiben valamely kollégánk 
ilyet tervez, úgy annak helyet fogunk biztosítani a június  
2-15. közötti időszakban, reggel 8 és délután 16 óra között.

Az iskolai ügyeletről: Ugyancsak a jelenleg érvényes 
hivatalos tájékoztatás szerint, minden iskola köteles isko-
lai ügyeletet biztosítani a diákok számára június 2. és 
26. között, amennyiben ezt a szülő kéri. Természetesen 
ezt mi is biztosítani fogjuk (ne kérdezzék, hogy miként 
vesz rész az online oktatásban június 2-15. között az 
iskolai ügyeletben lévő gyermek, mert nem vagyok elég 
képzett, hogy ezt megválaszoljam).

Az ügyeletre való jelentkezés menete: A szülő az 
iskola e-mail címére (iskola.tordas@gmail.com) elküldi a 
jelentkezést, május 28-án, déli 12 óráig. Ez a határidő 
kiemelten fontos, mert a jelentkezők létszámától függően 
kell megkezdenünk az ügyeleti rendszer megszervezését. 

A tárgy mezőbe a „Jelentkezés iskolai ügyeletre” kéretik 
beírni. A levélben a gyermek/gyermekek nevén és osztá-
lyán túl pontosan kérjük megadni, mettől – meddig (pld. 
június 2 -26-ig, vagy június 10-től 15-ig stb.) és naponta 
hány óráig (8-16-ig tart az ügyelet) kérik a felügyeletet, 
illetve, hogy a gyermek egyedül mehet-e haza, avagy 
ki fog érte jönni. Ezt követően minden csütörtökön 
délig beküldött jelentkezéssel lehet bekapcsolódni 
az ügyeletbe, mely esetben a jelentkezést a fentiek 
szerint kérjük beküldeni. A gyermekek étkezéséről 
az önkormányzat gondoskodik, így ezzel kapcsolatban, 
kérem jelezzék Kovácsné Rehus Tímea élelmezésvezető 
asszonynak, hogy mely napokon és milyen típusú (csak 
ebéd vagy reggeli – ebéd – uzsonna) étkezést igényelnek. 
Élelmezésvezető asszony elérhető a konyha@tordas.hu 
e-mail címen, illetve a 06 20 248 2409-es telefonszámon. 
Kérem, hogy az iskolai ügyelet idején a 16 órás zárást 
pontosan tartsák be! 

Végzőseink búcsúztatásáról és a bizonyítványok kiosztá-
sáról külön fogjuk Önöket tájékoztatni. 
Köszönöm eddigi helytállásukat, és kívánok jó egészséget 
és minden jót Önöknek!

Tordas, 2020. május 21. 
 � Kosaras Péter Ákos igazgató
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MESEVÁR HÍREK
Ez a tavasz más volt, mint az eddigiek. A sok közös tava-
szi óvodai program most elmaradt, a gyermekek család-
jaikkal töltik a napjaikat. A rendkívüli veszélyhelyzet 
kihirdetését követően, a Tordasi Mesevár Óvoda ügyeleti 
rendszerben fogadja a gyermekeket. A nyitva tartással 
kapcsolatos információkról és az esetlegesen bekövetke-
zendő változásokról a szülők továbbra is értesítést kap-
nak, valamint folyamatosan tájékozódhatnak az óvoda 
elérhetőségein is.
Tel.szám. : 0622/467-502 41. mellék 
vagy 0620/245-0326 (mobil)
Email: tordasi.ovi@gmail.com
Honlap: ovoda.tordas.hu

Óvodánkban már szinte hagyománnyá vált, hogy 
tavasszal a gyermekekkel és a szülőkkel közösen 
megszépítjük az óvoda udvarát és a kiskerteket. Min-
den csoportnak saját kis veteményeskertje van, ame-
lyet egész évben gondozhat. A vetőmagokat most is 
elvetettük, gondozzuk, ápoljuk a kis növényeket és 
reméljük, hogy hamarosan majd a gyerekkel közösen 
megkóstolhatjuk a sok-sok finom zöldséget. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni Sági Anikónak a vetőma-

gokat! A májusfa állítása sem maradt el. A kiszemelt 
fát a Nyuszi csoport óvónénije, és dadus nénije színes 
szalagokkal díszítette. 
Reméljük, hamarosan újra kinyithatjuk kapuinkat, és 
sok gyerek vidám kacajától lesz hangos ismét az óvoda! 
Addig is K. László Szilvia Nyárköszöntő versével, és egy 
rövid kis üzenettel zárom soraimat, amellyel az óvoda 
dolgozói szeretnének kedveskedni a Mesevár Óvodásai-
nak! Fogadjátok szeretettel!

K. László Szilvia: Nyárköszöntő
Szervusz, kedves Napsugár! 
Örülünk, hogy itt a nyár. 
Kérlek, süss jó melegen, 
pihenhetsz a réteken. 
Érleld meg a gabonát, 
lombosítsd a sok szép fát, 
langyosítsd a vizeket, 
melegítsd a szíveket!

„Kedves Gyerekek! Nagyon nagyra nőjetek! Játszunk mi 
még veletek, mesélünk még eleget! Szeretünk mi Titeket!„ 
(a Tordasi Mesevár Óvoda dolgozóitól)

 � Vojtkó- Szilágyi Hajnalka, Parti Henrietta,  
Jáger Melinda
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GYÜLEKEZETI ÉLET
Istentiszteleteinket, reményeink szerint az újság 
megjelenésekor, a szokott rendben megtarthatjuk, 
de kérünk mindenkit, hogy a lenti elérhetőségeken 
tájékozódjanak az aktuális hírekről.

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

HÁLA
„Hála, hogy itt a csendes reggel, 
Hála, hogy éjre nappal jő, 
Hála, hogy minden órám gondját elhordozza Ő.
Hála barátért, testvérszívért, 
Hála, hogy bennük bízhatom, 
Hála, hogy minden ellenségnek békét hozhatom.
Hála a munka áldásáért, 
Hála a boldog percekért, 
Hála, hogy adtál dalt is, fényt is, adtál szép zenét.”

Reggelente eszembe jut ez a dal, hiszen óvodás hittano-
sainkkal sokat énekeltük Tordason és Gyúrón. Nagyon 
hiányoznak ezek a találkozások, beszélgetések, játékok, 
éneklések, imádkozások. Tudunk-e hálát adni, tudunk-e 
köszönetet mondani azért a sok jóért naponta, ami felénk 
árad? Én egyet szeretnék kiemelni, hálát adhatok Istennek 
azért, hogy Kovács Petrával óvodai hittanfoglalkozásokat 
tarthattam. Először tartottam tőle, hogy alkalmas sze-
mély vagyok-e erre a feladatra, de a Jóisten a gyermekek 
által megerősített, hogy itt a helyem. A bibliai történeteken 
keresztül a Teremtéstől elindulva a gyermekekkel közösen 
fedeztük fel Isten teremtő, alakító, megtartó erejét. Gyer-
meki szemmel csodálkozhattunk rá a teremtett világra, és 
mindennap hálát adtunk a közös együttlétért. Kívánom 
mindenkinek, hogy a nehézségek és megpróbáltatások 
ellenére is, a hála és a köszönet sose fogyjon ki a szívéből és 
gyermeki alázattal csodálkozzon rá az őt körülvevő töké-
letesen megalkotott világra, óvja, védje, őrizze azt. 

 � Milichovszkiné Szalai Ilona

Képek a foglalkozásokról:

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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ADOMÁNYOK,  
EGYHÁZFENNTARTÓI 
JÁRULÉK,  
PERSELYPÉNZ
A jelenlegi helyzet sokak életét anyagilag is megnehezíti. 
Köszönjük mindazoknak, akiknek módjában áll most 
is támogatni gyülekezetünket és már gondoltak erre az 
elmúlt hetekben is! Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy 
akinek lehetősége van rá, ezekben a hónapokban is jut-
tassa el a gyülekezeti támogatását, ehhez ajánljuk az 
online átutalás lehetőségét mind az egyházfenntartói 
járulék, mind az adományok tekintetében. Akik az átuta-
lási lehetőséggel nem tudnak élni, azokat kérjük, hogy ha 
újra indulhatnak majd templomi, közösségi alkalmaink, 
akkor juttassák el hozzánk a gyülekezetnek szánt ado-
mányt. Köszönjük, hogy e nehéz időkben is gondolnak a 
gyülekezet működőképességének megőrzésére!

Egyúttal kérjük azt is, hogy ha valakinek anyagi nehézségei 
adódnak vagy tud olyanról, akinek támogatásra van szüksége 
és ebben a helyzetben a közösségünk segítséget tudna nyúj-
tani, jelezze nekünk. Törekszünk arra, hogy Krisztus követő-
iként ilyen módon is hordozzuk egymás terhét.

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

MAGÁNOKTATÁST  
VÁLLAL

ONLINE vagy SZEMÉLYESEN

Lemaradt gyermeke a tananyagban?
Felzárkóztatásra lenne szüksége?

Általános iskolai tananyagok tanítása,
korrepetálása az alsó és felső tagozat

tantárgyaiból.
Iskola-előkészítés óvodásoknak

Egyéni és kiscsoportos foglalkozások

(barátokkal, osztálytársakkal is)

Czuczor Bernadett
Tel.: 06 30 640 2346 

czuczorbernadett@gmail.com
Honlap: pegazusoktatas.webnode.hu

Harangjaink két hónap kényszerpihenő után 
vasárnap újra megkondulnak:

ISTENTISZTELETRE 
HÍVNAK
Szeretettel várjuk az egész gyülekezetet 
kortól és nemtől függetlenül Isten házába 
vasárnap 10 órakor!

Továbbra is fokozottan VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, 
ezért kérjük a közénk érkezőket:

 � tartsuk be az előírt 1,5 méteres védőtávolságot mind a 
templomban, mind a templom környezetében (kivéve 
az egy háztartásban élők)

 � tartsuk be a védőtávolságot figyelembe vevő új ülés-
rendet: csak minden második padsort használjuk, so-
ronként max. 2 fő elkülönülve (az egy háztartásban 
élők ez utóbbi alól is kivételt képeznek)

 � kerüljük a fizikai érintkezéssel járó mozdulatokat 
(kézfogás, ölelés)

 � ha van rá lehetőségünk, használjunk saját énekesköny-
vet, Bibliát.

Maszk és kézfertőtlenítés a templomban nem kötelező, 
de mindenki saját biztonságérzete szerint használhatja 
ezeket. Valamint kérjük, hogy aki légúti megbetegedés-
ben szenved, most lehetőleg még maradjon otthon!
Mindazok számára, akik bármilyen okból nem tudnak 
eljönni közösségünkbe, az Útravaló c. kiadvány továbbra is 
hétről hétre megtalálható honlapunkon, valamint kérésre 
nyomtatott formában is eljuttatjuk a gyülekezet tagjaihoz.

„Nyomorúságomban az Urat hívtam segítégül.
Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem.” (Zsoltárok 118,5)

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

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 % 
kedvezményt adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tan-
folyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés 
után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

Madárcsőr,  
bőr szem-
üveg, zaka- 
riáskereszt
Idézet a Magyar Krónika 
2020. májusi számából:
„Az európai történelem talán legnagyobb és legfélelmete-
sebb járványát a 14. században felbukkanó pestisbaktérium 
okozta. Az 1347-től négy éven át pusztító fertőzésben 
Európa népességének majdnem fele odaveszett, száz- és két-
százmillió fő közöttire teszik az elhunytak számát. A ragály 
a Közép-Ázsiában honos rágcsálókon megtelepedő bolhából 
került át az emberre, amit a selyemúton, a keleti kereske-
delmi útvonalon érkező kereskedők hurcoltak be Európába. 
A történelem egyik legpusztítóbb betegségéhez kapcsoló-
dott a pestismaszk, amit a 17. században használtak legin-
kább Itáliában és Franciaországban. Európa más vidékein 
nem terjedt el a használatuk. Nem véletlen, hogy aztán az 
itáliai farsangi karneválok álarcaivá szelídülve éltek tovább, 
mikor már oly messzinek tűnt a fertőzéstől való rettegés és 
a halál fenyegetettsége.”  � KZS.

KÖNYVTÁR
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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 22/460-334

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

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
Cs   8-12

(Martonvásár)

H-P  8-16

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

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

Találd ki, Tordas mely részén készült a fotó! 
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktuális hónap neve) hivatkozással, név-
vel, 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: Szent Anna szobor

A katolikus templom előtt álló 
Szent Anna szobor a templom 
építésének befejezéséhez köt-
hető, 1759-ben állították. Lába-
zatán a Sajnovics család címere 
és az 1759-es évszám látható. A 
szobor Szent Annát, Szűz Mária 
édesanyját és a gyermek Máriát 
ábrázolja. (Tordas könyv, 2014: 
55.; www.muemlekem.hu)

TALÁLD KI, HOL VAN!

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

KOMPOSZT

Júni. 30. K

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

SZELEKTÍV

Júni. 25. Cs

ÜVEG

Júni. 17. Sze

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz


