
KISBÍRÓ
A  t o r d a s i  ö n k o r m á n y z a t  l a p j a          k i s b i r o @ t o r d a s . h u

2018 
Május

XXX. évf. 5. szám

Garázsvásár

Pécsi Rita előadás

A tordasi Színjátszó 
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Máj. 1.
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Szemlélődés a természetben...
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MASZK Társulat  
előadása

Máj. 26.
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KÜLDJ RECEPTET,  
JÁRJ NYITOTT  

SZEMMEL ÉS NYERJ!

Részletek a  
15. oldalon
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T KEDVES TORDASIAK!

Véget értek a választások és az energiáinkat újra az 
országunk építésére lehet fordítani. Tordason is – az 
országos átlagot meghaladó 77 %-os részvétel mellett – a 
folytatásra szavaztak, és további bizalmat adtak a jelen-
legi miniszterelnöknek és Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselőnknek.

Közben tovább folyik az Egészségház építése és a 
meglévő épületrészek-szerkezetek bontása, melyből az 
önkormányzati brigád tagjai is bőven kiveszik a részü-
ket. Emiatt egy kicsit csúszik a zöldterületek karbantar-
tása, de reméljük, heteken belül behozzuk a lemaradást. 
Változik a Polgármesteri Hivatal személyi állománya is, 
így rövidesen kialakulhat a hivatal végleges struktúrája, 
és megismerkedhetnek az új kollegákkal, akik szintén a 
településünkért fognak dolgozni.

Sajnos a többszörös támogatási igényből fakadó for-
ráshiány miatt nem nyert a zártkertekkel kapcsolatos 
pályázatunk, így máshol kell megtalálnunk az Öreg-
hegyre vezető út javítására a szükséges pénzügyi forrást. 
Viszont beadunk egy pályázatot sportpark (street wor-
kout) építésére a kerékpáros pihenő mellé. Ajánlatokat 
kértünk a Hangya sori járda felújítására, így reméljük, 
rövidesen elkezdődhet majd ott is a munka.

Az általános iskolánk fenntartóváltásával kapcsolatban a 
szükséges közösségekben megszülettek a döntések. Mivel 
mindenütt jelentős többséget kapott a fenntartóváltás, 
már csak a szaktárca miniszterének május végéig történő 
döntésén múlik elindulhat-e az átadás-átvétel folyamata.

A jó idő megjelenésével elkezdődnek a szabadtéri 
programjaink is. Szeretettel hívunk és várunk minden-
kit ezekre, hiszen attól leszünk közösséggé, hogy sza-
badidőnk egy részét, kicsik és nagyok, együtt töltjük el. 
Fedezzük fel és használjuk a településünk zöldterüle-
teit, parkjait, az ott elhelyezett eszközöket, hiszen ezek 
Önöknek készültek, hogy feledve a hétköznapok gondjait, 
jól érezzék magukat!

 � Juhász Csaba polgármester

A TESTÜLET ELFOGADTA 
A TELEPÜLÉSKÉPI  
RENDELETET
A képviselőtestület március 27-én elfogadta a település-
kép védelméről szóló rendeletét (TKR), így a jövőben 
bármilyen építési, felújítási munka előtt ezt elolvasva 
tájékozódjanak mi a teendő. A TKR tartalmazza a tele-
pülésre jellemző építési előírásokat, melyek korábban a 
Helyi Építési Szabályzatban voltak előírva. Új elemként 
3 fajta eljárást is előír a településképet megváltoztató épí-
tés-átalakítás esetében.

Kötelező szakmai konzultáció (az építési tevékenysé-
get megelőzően) 

- az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó lakóépület 
esetén

- a kivitelezési dokumentáció településképet érintő 
változtatásánál

- a helyi védett értéket érintő építési tevékenység esetén.

Településképi véleményezési eljárás (az engedélye-
zési eljárást megelőzően)

- az építmény építésére, bővítésére, településképet 
érintő átalakítására minden olyan esetben, ami-
kor ezek engedélyezési eljárás keretében kerülnek 
engedélyezésre

Településképi bejelentési eljárás (az építési tevékeny-
ség megkezdése előtt)

- építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevé-
kenység esetén, ha az a közterületről látható (a rész-
letes tevékenységek felsorolva a rendeletben)

- rendeltetésváltásnál

- reklám elhelyezése esetén

A fentiek csak tájékoztató előírások, a részletes szabá-
lyokat a rendelet tartalmazza a térkép mellékletekkel 
együtt!

Mindezek elérhetőek a település honlapján: http://www.
tordas.hu/tordas-onkormanyzat/hatalyos-rendele-
tek/1225-uj-telepulesrendezesi-eszkozok-2017-18.html

Tisztelt Lakosság! 

2018. május 8-án, kedden 14 órától 15 óráig  
Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást 
tart a hivatalban.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

Változás a fogorvosi  
rendelés időpontjában!
Dr. Berczi Dániel, az új fogorvos rendelési időpontjai 
az alábbiak szerint változtak meg:

Hétfő: 7:00-13:00 Kedd: 13:00-19:00
Szerda: 13:00-19:00 Csütörtök: 7:00-13:00
Péntek: Iskolafogászat

Dr. Berczi Dániel továbbra is a Martonvásár, Budai út 
27. szám alatti rendelőben várja a tordasi betegeket!
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A pártlista neve Szavazat %

1 Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 1 0,09

2 Momentum Mozgalom 56 5,18

3 Demokratikus Koalíció 56 5,18

4 Szegény Emberek Magyarországért Párt 2 0,18

5 Közös Nevező 2018 1 0,09

6 Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 0 0,00

7 Összefogás Párt 1 0,09

8 Magyar Kétfarkú Kutya Párt 23 2,13

9 Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd Magyarországért Párt 120 11,09

10 Iránytű Párt 0 0,00

11 Magyar Igazság és Élet Pártja 3 0,28

12 Magyarországi Cigánypárt 0 0,00

13 Fidesz - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 482 44,55

14 Net Párt 0 0,00

15 Jobbik Magyarországért Mozgalom 228 21,07

16 Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja 0 0,00

17 Magyar Munkáspárt 2 0,18

18 Együtt - a Korszakváltók Pártja 4 0,37

19 Családok Pártja 1 0,09

20 Lehet Más a Politika 102 9,43

21 Tenni Akarás Mozgalom 0 0,00

22 Rend és Elszámoltatás Párt 0 0,00

23 Kell az Összefogás Párt 0 0,00

Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen 1082

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Szavazat

1  Szatmári Ildikó LMP  65 

 2  Varga László Béla JOBBIK  316 

 3  Szilágyi László MSZP-PÁRBESZÉD  162 

 4  Molnár Dániel MOMENTUM  33 

 5  Fehér Norbert -  1 

 6  Győri Zoltán MIÉP  6 

 7  Tessely Zoltán FIDESZ-KDNP  496 

 8  Horváth Levente SZEM PÁRT  3   1 089 77.34 %  

SZAVAZÓKÖRI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

JÓL HALAD AZ 
EGÉSZSÉGHÁZ 
ÉPÍTÉSE
Az orvosi rendelő és várón kívüli 
részeken már elkészült a villany-
szerelés és nyílászárók kifalazása, 
kialakítása. Mivel a meglévő vakolatok nagyon rossz 
minőségűek és nem egységes vastagságúak voltak, leve-
résre kerültek, és újravakolták a teljes belső falazatokat. 
Megtörtént a vízszigetelés, és az aljzat alatti hőszigete-

Szavazóként megjelent, 
a szavazókörben 
lakcímmel rendelkező 
választópolgárok 
száma

lésben elhelyezésre kerültek a gépészeti vezetékek. Köz-
ben elkészült a teljes tetőfelület újralécezése, fóliázása, és 
elkezdődött a cserepezés. Közben az épület külső falaira 
felkerült a 16 cm-es kőzetgyapot hőszigetelés is.
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Tordas Község Önkormányzata a település jövő évi nap-
tárához fotópályázatot hirdet tordasi állatos fotók 
készítésére. A pályázaton Tordas területén lévő, vadon 
élő állatok fotóival lehet részt venni, háziállatokéval 
nem. A pályázat beadási határideje 2018. október 30. A 
képeket jeligével együtt, maximum 10 MB nagyságban a  
kisbiro@tordas.hu email címre kérjük beküldeni. Az 
email tárgya: Állatos képek pályázat, aláírás pedig a 
jelige. A levélhez csatoltan egy word dokumentumban 
kérjük leírni a kép készítőjének nevét és telefonos elérhe-
tőségét. A dokumentum címe a jelige legyen. 

FOTÓ- 
PÁLYÁZAT

A vezetői megbízás időtartama: 
2018.09.01.-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: 
Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 134.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intéz-
mény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, 
a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása 
és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolat-
ban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal 
más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok 
elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai prog-
ramját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője 
felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület jogkörébe 
tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szak-
szerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és 
ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, 
a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intéz-
ményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Szűcs Márta jegyző nyújt, a 06/22/467-502-es tele-
fonszámon. A részletes pályázati kiírás megtalálható a 
www.kozigallas.gov.hu, illetve a www.tordas.hu 
honlapokon.

AZ ÉGETÉSRŐL  
ÉS A ZAJRÓL
Tisztelt Lakosság!

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
vonatkozó rendelete szerint:

„Kerti hulladék, avar égetése a március 1. - május 
31. valamint szeptember 1. - november 30. közötti 
időszakban, 8-18 között engedélyezett, szélcsendes 
időben. Vasárnap az égetés nem engedélyezett.” 
Belterületen az égetést tehát e szabályok keretei között 
lehet végezni! A rendelkezések megsértői 50.000 Ft-ig 
terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújthatók. 

Tilos égetni hulladékot, ipari hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel 
kezelt fahulladékot, olajos fűrészport vagy más veszé-
lyes anyagot.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, hogy kül-
területen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvé-
delmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybe-
függő területen irányított égetést végezhet. A kérelem 
tartalmát az OTSZ 226. §-a szabályozza.

A közösségi együttélés rendeletben foglalt szabályait 
szegi meg az, aki 21 óra és 6 óra között, továbbá vasárnap 
11 és 15 óra között motoros kerti- és barkácsgéppel, köz-
lekedési eszközzel vagy más módon a csendet vagy köz-
nyugalmat megzavarja! Ennek elkövetése szintén 50.000 
Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig ter-
jedő közigazgatási bírsággal szankcionálható.

Kérem a fenti szabályok figyelembe vételét!

 � Szűcs Márta  jegyző

Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési 
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten 
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a  
06 70/199-2773-es telefonszámon.

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Tordas Község Önkormányzata  
pályázatot hirdet

Tordasi Mesevár Óvoda 

ÓVODAVEZETŐ  
(MAGASABB VEZETŐ)

munkakör betöltésére, teljes munka-
idős, közalkalmazotti jogviszonyba.

Minden tordasi lakcímre újonnan bejelentkezett 
lakosnak jár egy, a falu történetéről szóló könyv. 
Sajátját átveheti a Polgármesteri Hivatalban.

TORDAS KÖNYV



5T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 8 .  m á j u s

M
Ű

V
E

LŐ
D

É
SI

 
H

Á
Z

PROGRAMAJÁNLÓ MÁJUS
05.01. (Kedd) 8:00-17:00- MAJÁLIS – Sok szeretet-
tel várjuk baráti társaságok, civil szervezetek, intézmények, 
egy utcában élők közösségeit a reggel 8 órakor kezdődő 
főzőversenyen. A sportolni vágyókról idén sem feledkeztünk 
el, hiszen 10 órától indul a DUATLON, majd 14 órától kez-
dődik a strandröplabda bajnokság. A rendezvény ideje alatt 
szörf szimulátorral, ugrálóvárral, vattacukorral, felfújható 
mászótoronnyal, mobil kalandparkkal, arcfestéssel várjuk 
a kicsiket és nagyokat. További részletek a www.facebook.
com/hangyamuvelodesihaz oldalon.
05.05. (Szombat) 07:00-11:00 – Garázsvásár – Asz-
talfoglalás a +36 20 245 6734-es telefonszámon vagy a www.
facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon lehetséges. 
Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.
05.07. (18:00-20:00) – Pécsi Rita előadás – Tekintély? 
Manapság? – Belépő: 500 Ft/fő. További információk: www.
facebook.com/hangyamuvelodesihaz
05.17. (Kedd) - Nyugdíjas Klub – Sok szeretettel vár 
minden nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas klub a HANGYA 
Művelődési Házban.
05.12. (Szombat)18:00- A tordasi Színjátszó Tár-
sulat előadása- További részletek a www.facebook.com/
hangyamuvelodesihaz oldalon és a plakátokon.
05.26.(Szombat) 18:00- MASZK Társulat előadása 

- További részletek a www.facebook.com/hangyamuvelode-
sihaz oldalon és a plakátokon.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
05. 07./14./ 28. (Hétfő) 8:30-9:30 - Gerinctorna idő-
seknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisteremben.

05. 07./14./ 28. (Hétfő) 16:00-17:30 – Kattints 
nagyi! – Számítógépes tanfolyam időseknek a kisteremben.

05. 02./09./ 16./ 23./30. (Szerda) 17:00-18:00 – Tor-
dasi Színjátszó Társulat próbái Sok szeretettel vár min-
den régi és új tagot a tordasi Színjátszó Társulat. A becsat-
lakozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet Somfai 
Sándorné Editnél vagy személyesen a HANGYA Művelő-
dési Házban.

05. 09./ 23. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász 
ügyfélfogadás a kisteremben.

05. 03./ 10./ 17./ 24./ 31. (Csütörtök) 15:00-17:00- 
Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében 
a kisteremben.

05. 03./ 10./ 17./ 24./ 31. (Csütörtök) 18:15-19:15 - 
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a 
kisteremben.

05. 04./ 11./ 18./ 25. (Péntek) 19 órától – HANGYA 
Mozi Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerel-
meseit. Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel 
kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.
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ISKOLAI HÍREK
Az áprilisi időszak mindig mozgalmas az iskola életében.

Április 10-11-én vártuk a kedves szülőket Szülői Fóru-
mon, majd a Nyílt tanítási órákon. Köszönjük, hogy 
sokan megtisztelték iskolánkat, pedagógusainkat. 

Ezt követő két napban zajlott az iskolai beiratko-
zás. 32 első osztályos kisdiákot várunk szeretettel 
szeptemberben.

Április 18-án tartottuk meg a Költészet napi iskolai 
szavalóversenyt, az eredményekről a későbbiekben szá-
molunk be. Fogadóórán vártuk a szülőket.

A DÖK szervezésében papír- és vasgyűjtésre kerül sor, 
kérjük szépen majd a kedves szülők segítségét.

Májusban készülünk az édesanyák ünnepére, megkez-
dődnek az osztálykirándulások, a művészeti iskola vizs-
gaidőszaka, az Országos Kompetencia mérés.

Mint minden évben az április hónap a versenyek idő-
szaka. Területi, megyei versenyeken szerepeltek diákjaink 
és elmondhatjuk, hogy most is szép eredményeket értek 
el, öregbítve iskolánk hírnevét.
X. Bárczi Gusztáv tanulmányi verseny – Seregélyes
Magyar nyelv és matematika 2 fordulós verseny 
felső tagozat számára
2017. december 1. forduló, 2018. február 2. forduló
BTM-es: 
13 fő magyarból, 2 fő matematikából:
Áldott Fruzsina  8. a
Kenyér Mónika  8.a
Varga Ruben  8. a
Csillag Zsanett  8. b
Pruma Zita  6. b
Szántó Krisztina  6. b
Turcsányi Lili  6. b
Kunsági Emma  6. a
Vlad Zoltán 6. a
Pruma Virág  6. a
Kolozsvári Panna  5. b
Kormos Nóra  5. b
Hüber Lambert  5. a
Kovács Barnabás  5. b
Bilik Patrícia  6. a
SNI-s:
3 fő magyarból:
Báder Kata  6. a
Feldhoffer Anna  5. a
Molnár Bence  5. a
18 fő összesen a felsőből
2018. áprilisában csapatverseny alsó tagozat szá-
mára (maximum 2 csapat, egy iskolából)
Észforgató alsós csapatversenyen 6 fővel vettünk részt:
Erdei Áron  2. a 
Porcz Balázs  4. a
Váczi Lara  4. a

Balogh Annamária  2. a
Gál Oszkár  2. a
Csáki Nóra  4. a
A versenyre a diákokat Bencze Józsefné készítette fel.
VII. Fejér Megyei Szépíró Verseny- POK szervezte, Okta-
tási Hivatal támogatta
Iskolai forduló 2018. január 22.
A helyi fordulót mindenki elkészítette, szigorú szabályok 
alapján korcsoportonként 3-3 fő juthatott tovább. A 26 
BTM-es és 11 SNI-s diák nagyon szorgalmasan alkotott. 
A megyei döntőre 2018. április 6-án Székesfehérváron 
került sor.
kategória 1-2. osztály: 2. a 
Balogh Annamária, Gál Oszkár, Erdei Áron
kategória 3-4. osztály: 4. a
Csáki Nóra, Porcz Balázs
kategória 5-6. osztály: 
5. a Feldhoffer Anna, 5. b Kormos Nóra, 6. b Turcsányi Lili, 
Pruma Zita
VI. kategória 7-8. osztály: 8. a 
Áldott Fruzsina, Kenyér Mónika
Pruma Zita 6. b osztályos tanuló különdíjat kapott a 
szépírásáért.
Sok szép élménnyel tértünk haza!
Köszönjük a szállításban való segítséget Gál Oszkár és 
Kormos Nóra szüleinek. Köszönjük Benczéné Piroska 
néninek a lelkiismeretes felkészítő munkát.

Részt vettünk Pázmándon a meghirdetett matematika 
versenyen a következő eredménnyel:
Szabó Csaba Dániel  3. helyezett  3.a osztály
Völgyi Bulcsú  3. helyezett  4.b

Váli matematika verseny eredményei:
Józsa Barnabás  2. helyezett  2.b osztály
Szabó Csaba Dániel  1.helyezett  3.a osztály
Szabó Levente Szabolcs 1. helyezett  5.a osztály
Tóth Kata Martina 2. helyezett  6.b osztály
Antal Réka  2. helyezett  7. b osztály

„Szép Magyar Beszéd” verseny, Bicske területi fordu-
lóján a következő eredményeket értük el: (2018. 02. 21.)
Különdíj: László Keve Károly 6. b, Tóth Kata Martina 6. b

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, Székesfehér-
vár megyei forduló (2018. 03. 03.)
Tóth Anikó 7. b továbbjutott a Kárpát-medencei döntőbe. 
I. helyezést ért el.

Gratulálunk az elért szép eredményekhez 
mindenkinek. 
Kívánok további szép sikereket, kitartást, sok erőt 
mindenkinek a tanév végéig. 

 � Somfai Sándorné, ig.h.
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MŰVÉSZETI ISKOLA

EMLÉKÜL…
Már jó néhány éve van szerencsék a Hagyományok Háza 
meghívásának eleget tenni, s felkészülni a következő 
évi „Figurás bérlet” egy órás ismeretterjesztő műsorára. 
Ez minden évben egy nagy és nagyon fontos feladat, 
hiszen a gyermekeink a fővárosban óvodába, iskolába 
járó társaiknak mutatják be egy-egy tájegység táncait, 
zenéjét, hangszereit, dalait, meséit, viseletét, néprajzát. 
Február 8-án VÁLASZÚTI táncokat és a hozzá tartozó, 
már felsorolt dolgokat, illetve kiemelten Kallós Zoltánról 
és Wass Albertről hallhattak a nézőtéren helyet foglaló 
kisgyermekek és pedagógusaik. A műsor fantasztikusan 
sikerült, mindenki nagyon jól érezte magát. Farsangban 
voltunk, így a szülők által sütött rengeteg fánkkal meg is 
vendégeltük a nebulókat. 

Egy hét elteltével épp néptáncóránk volt, mikor kaptuk 
a hírt, hogy Kallós Zoli bácsi eltávozott közülünk az égi 
dalosok, muzsikusok, néprajzosok közé… Emlékeztünk 
rá… úgy gondoltuk, műsorunkkal tisztelgünk neki, s az 

előtt a munkásság előtt, amit ő itt hagyott nekünk örökül.
Ekkor elhatároztuk, hogy az iskolai Tehetségnapon ezt 

az egy órás műsorunkat mutatjuk be iskolánk növendé-
keinek is. Ez így is történt. Március 21-én délben elkezdő-
dött a műsor. Ildikó néni konferált, táncoltunk, daloltunk, 
éneket tanítottunk, zenéltünk, s Dénes Zoltán jóvoltából 
kis filmek vetítésével színesítettük a műsort. Itt a gyere-
keknek bemutattuk a néma filmeket, amikor zene nélkül 
csak a táncosokat látják táncolni. Ez nagyon érdekes volt 
a diákok, felnőttek számára is. Kallós Zoltánról is vetítet-
tünk, illetve Borbély Jolán etnográfus beszélt a mester-
ről. A műsor végén itt is ebéd előtt egy kis étvágycsináló 
fánkkal engedtük el a lelkes közönséget. Mindkét fellé-
pésen nagyon büszkék voltunk tanítványainkra, akik 
fegyelmezetten, felelőségteljesen, elhivatottan, jókedvvel 
mulattak a színpadon.

Aztán délután folytattuk a tanítást… megint telefon… 
ebből megtudtuk, hogy a műsorunk ideje alatt Borbély 
Joli néni is követte a fellegekbe Zoli bácsit…
Szeretettel emlékezünk mindkettejükre!

 � Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár

CSILLOG-VILLOG  
ISMÉT AZ ISKOLA…
Március 22-ének reggelén elindultunk Székesfehérvárra 
a „Tiszán innen, Dunán túl…”országos népdaléneklési 
verseny megyei fordulójára. A versenyzők izgatottan 
készültek, öltöztek, hangoltak a nagy közös öltözőben, 
majd egyszer csak elkezdődött a verseny. Fersch Andi 
néni felkészítésében a Tordasi Boróka (Turú Gergely, 
Mihályfi Barnabás, Diósi Csenge, Láng Eszter, Feld-
hoffer Boglárka, Tóth Boglárka) lépett elsőnek a szín-
padra. Nagyon szépen elénekelték perkátai dalcsokrukat, 
melyet Ezüst minősítéssel jutalmazott a zsűri. Aztán 
hallgattuk tovább a legkülönfélébb versenyszámokat, s a 
Kökény énekegyüttes (Erdélyi Csenge, Halász-Vel-
ner Hanga, Simon Kitti) következett Fazekasné Domak 

Anikó felkészítésében. Ők buzai énekekkel örvendeztet-
ték meg a zsűri tagjait. Ezen szép dalokért cserébe Arany 
minősítést érdemeltek ki a lányok. Nagy örömmel tér-
tünk haza, s közben meglátogattuk Pákozd határában 
Miska huszárt is! Büszkén gratulálunk mindkét csoport 
tagjainak eredményes munkájukhoz!

 � Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár

Kökény énekegyüttes



8 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 8 .  m á j u s

Ó
V

O
D

A

MESEVÁR HÍREK
Nagyon vártuk már a meleg tavaszi napsugarakat, a csi-
csergő madarakat, a színes kikeletet. A jó idő beköszön-
tével sokat játszottunk az udvaron, séták alkalmával 
felfedeztük a zöldellő természetet.

A gyerekekkel veteményeztünk, minden csoport lelkesen 
ültetett. Azóta izgatottan figyelik, vizsgálják a földet, 
hogy melyik csoport ágyásában bújnak elő a növények. 
Ezúton is köszönjük Sági Anikónak a vetőmagokat és a 
kiskerti szerszámokat!

Tavasszal véget ért a színházi előadások sorozata. Utolsó 
alkalommal a Brémai muzsikusok című zenés meseelőa-
dást tekintették meg a nagycsoportos óvodások.

A húsvéti készülődés időszakában kézműves játszóhá-
zat szerveztünk, ahol a nagyobb gyerekek dínótojást és 
szalvétatechnikával díszített cserepet készítettek, míg a 
kisebb óvodások márványozással színesített tojást.

A baptista gyülekezet bábelőadása jóvoltából a húsvéti 
történetet, szokásokat ismerhették meg a gyermekek.

Az év végi kirándulások tervezete körül nagy az ujjon-
gás, hiszen idén a Csibe, Nyuszi és Süni csoportosokkal 
a Veszprémi Állatkertet céloztuk meg. A legkisebbek a 
Katica csoportos gyerkőcök a martonvásári Kutatóintézet 
parkjába készülnek el látogatni. 

Áprilisban dolgozói munkakörben változás történt. A 
Nyuszi Csoport dajka nénije, Varga Mónika más terüle-
ten folytatja munkáját, helyette Lévai Gyöngyi látja el a 
feladatokat. Mindkettejüknek sikeres munkát kívánunk!

 � Bányai Rita 

SZÉKELY 

DEZSŐ: 

TAVASZVÁRÓ

Ibolyalevélen
bogárka – könnyek.

Nehéz a sírás,
nevetni könnyebb.

Derül az ég is,
örül a napnak.

Gyere szép tavasz,
ölbekaplak!

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EVANGÉLIKUS HÍREK
Március végén a hatévente esedékes gyülekezeti vezetők 
választása zajlott. Virágvasárnap beiktattuk az újonnan 
megválasztott presbitériumot. Isten áldja szolgálatukat!

Nyári napközis gyerektáborunkba még korlátozott szám-
ban tudunk fogadni jelentkezőket. Érdeklődni Udvaros 
Dórinál lehet a 0630-820-5626 számon.
Hagyományos ökumenikus zenés esténket idén a pün-
kösdi hétvége péntekén tartjuk, településünk felekezete-
inek zenei szolgálatával. Szeretettel várunk mindenkit!

Ökumenikus Pünkösdi Zenés Áhítat 
 

2018. május 18. pénteken 
18 órakor a 

Tordasi Evangélikus Templomban 
 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MÁJUSI LITURGIKUS NAPTÁR
 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró 

szombati előesti szentmise 18 óra)
 � Kóruspróba csütörtök 19.30-21 óráig (közösségi ház)
 � Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18 30, előtte 

17.45-től gyóntatás
 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
 � Májusi litánia minden vasárnapi mise után jó idő ese-

tén a templomkertben

Máj. 4. P Elsőpénteki szentmise 18 30

Máj. 10. Cs Áldozócsütörtök szentmise 19 óra

Máj. 26. Szo előesti mise 19 óra!

Máj. 27. V Szentháromság ünnepe és Templombúcsú 
GYÚRÓN - nálunk nincs szentmise!!!

Szemlélődés a termé-
szetben, észlelés, ami 
elvezethet Istenhez
Az észlelés legkiválóbb tanítómestere a természet. Mi is 
az ő segítségével kezdjük az utunkat. 

Itt a tavasz megannyi csodájával együtt. Menjünk ki 
a természetbe legalább fél órára és sétáljunk úgy, ahogy 
azt eddig megszoktuk. Hát igen,… egyedül, vagy egy 
alvó kisbabával. Aztán menjünk egyre lassabban, majd 
álljunk meg. Nézzünk rá például egy fára, és hagyjuk, 
hogy az hasson ránk. Alighogy a fára nézünk, jön majd 
egy vagy több gondolat; milyen idős lehet ez a fa stb. Egy 
olyan kérdés, ami az értelmünk szülötte. Ezzel áthelyez-
tük magunkat a gondolkodás mentális síkjára. Amint ezt 
észrevesszük térjünk vissza újra az észleléshez. Továbbra 
is hagyjuk, hogy hasson ránk az, amit nézünk, látunk. 
Aztán lehet, hogy az erdők pusztulására gondolunk, de 
térjünk újra vissza az észlelésbe. Aztán egy madár csi-
csergésére figyelünk és egyszerűen csak hagyjuk, hogy 
a dalolása hasson ránk. Nem az, hogy honnan halljuk, 
milyen madár lehet stb. megpróbálunk a szemlélődésben 
maradni. Ránézünk egy darabka földre, vagy bármire, 
amit a kezünkben felveszünk. Ha figyelmünk szétszóró-
dik, visszatérünk a földdarabka szemlélésére. Ne enged-
jük magunkat gondolatainktól elcsábítani: mióta vagyok 
szétszórt, milyen gondolat térített el. Mindez nem fontos. 
Fontos, hogy figyelmünk az észlelésnél maradjon. Nem 
baj, ha a gondolataink elkalandoznak, térjünk vissza 
anélkül, hogy ezt az elkalandozást minősítenénk, vagy 
az okát keresnénk. Az észleléssel egészen új tapasztalatot 
is szerzünk: nem kell semmit elérnünk. A teljesítmény-
központúság sokszor csak félelmet és szorongást szül. 

A szemlélődésben tényleg semmit nem kell elérnünk. 
Kapcsolatban maradunk a természettel, csodáljuk a kék 
eget, rácsodálkozunk a hangyákra, megcsodálhatunk egy 
virágot, érezhetjük a szelet az arcunkon, elmerülhetünk 
a felhők játékának nézésében. Fontos, hogy semmit se 
ítéljünk meg, semmit se akarjunk megváltoztatni, hanem 

vegyünk fel mindent úgy, ahogy az kinyilatkoztatja magát. 
Megtörténhet, hogy unatkozunk majd. Az unalom, 

akár a fáradtság egy érzés, amit szintén megszemlélhe-
tünk. Hogyan érzem, hogy unatkozom, fáradt vagyok? 
Ez a kérdés figyelmünket befelé irányítja és saját unal-
munk, bármely érzésünk észleléséhez vezethet. Ez újra 
az érzékelés szintje, és rövid idő után újra a természet 
észlelésében vagyunk. Minden, ami jelen van, annak 
szabad jelen lennie. Semmit sem kell megváltoztatnunk. 
Mindent úgy hagyunk, ahogy az valójában van. Nem 
kutatunk ismeretek után, nem figyelünk meg semmit, 
csak szemlélünk. 

A szemlélésből támad a szeretet a szemlélt dologgal 
szemben. A szemlélés önzetlen, mentes minden egyéni 
érdektől. A szemlélésben nem akarunk valamit elérni, 
hanem igyekszünk megmaradni a lét fölötti csodálko-
zásban. A kontemplatív imádság nem az elérni akarásból 
áll, hanem annak tudatosításából, ami jelen van. Tanuld 
meg szemlélni, ami jelen van anélkül, hogy változtatni 
akarnál rajta. Istennél mindennek szabad jelen lennie. Ha 
már semmit sem várunk el, egy másik világ tárul ki előt-
tünk. A szemlélődés abból áll, hogy Isten megérintett és 
a csodálatra vezetett.

 � (Jálics Ferenc jezsuita atya írásai alapján)

Fotó: Konczos Kata: Tordasi égbolt
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AZ ÉGŐ SZÍVŰ EMBER
A legszenvedélyesebb lelkészként emlegetik a református 
egyházban. Valóban nem szokványos jelenség: vidám, len-
dületes, beszédes és előfordul, hogy a focit is „felviszi” a szó-
székre. Elsős gimnazista volt, amikor kiderült, biztos, hogy 
nem vele kezdődik majd valamelyik focicsapat névsora, 
vagyis nem kapus, hanem lelkipásztor lesz Végh Tamás. (…) 
Széles gesztusokkal prédikál, nem lehet rá nem figyelni, itt 
aztán biztos nem kalandozik el az ember gondolata.

Szolgálatának elmúlt csaknem két évtizedét a Fasorban 
töltötte, bár ahogyan a búcsúprédikációjában fogalmazott: 
úgy elröpült az utolsó harmincöt év, hogy észre sem vette.

- Uram, szólhattál volna, akkor jobban odafigyelek - 
mondja nevetve a szószéken, és nem késik a tanulság sem: 
„Senki sem tudta volna annyi ajándékkal megtölteni ezt a 
harmincöt évet, mint ahogy Isten tette gondoskodó szerete-
tével.” (Forrás: Fekete Zsuzsa, Parókia sajtószolgálat)

Végh Tamás, nyugalmazott fasori lelkipásztor immár 
több, mint három éve az országot járva hirdeti KRISZTUS 
ÖRÖMHÍRÉT. A pünkösd előtti napokban Gyúrón, a refor-
mátus templomban hallhatjuk szolgálatait: május 13-án, 
konfirmáció vasárnapján 10 órakor, valamint május 14-16. 
között esténként 18.30-kor. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Gyülekezeti alkalmaink

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei

Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Minden kedden más és más: Szolgálók órája (2. 
hét), Presbiteri óra (3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör

BAPTISTA GYÜLEKEZET
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RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő 19:30 Sport mindenkinek a tornateremben

Szerda 18:00 kéthetente (hónap 2. és 4. szerda)
Házi közösség családoknál

Péntek 17:30 Barátkozók órája 
(Isten igéjét keresők közössége)

MARTONVÁSÁRI TŰZ-
OLTÓ EGYESÜLET HÍREI
Egyesületünk megalakulása óta taglétszámunk tovább 
nőtt, 2018 márciusára elérte az ötven főt.  Félszáz fős tag-
ságunk közül az április 7-én befejeződő 40 órás tűzoltó 
alaptanfolyamot követően immár 39 fő rendelkezik tűz-
oltó szakmai végzettséggel. Tűzoltó szaktevékenység irá-
nyítására jogosító képesítéssel 8 tagunk rendelkezik, „C” 
járműkategóriára 17 főnek van jogosítványa. Továbbra 
is várunk olyan tordasi lakosok jelentkezését, akik részt 
vennének egyesületünk életében, munkájában, és – meg-
felelő kiképzés után – esetenként tűzoltási és műszaki 
mentési tevékenységet is vállalnának. 

Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támo-
gatásnak köszönhetően Egyesületünk egy használt 
Mercedes Vito gépjárművet vásárolt és állított készen-
létbe gyorsbeavatkozó járműként. A járművön légzőké-
szülékek, tűzoltó készülékek, az elsődleges tűzoltáshoz 
és műszaki mentéshez szükséges felszerelések lettek 
elhelyezve. Február közepétől az Érdi Hivatásos Tűzoltó-
sággal megkötött együttműködési megállapodás alapján 
a készenlétbe állított járművel öt esetben vonult egye-
sületünk műszaki mentésekhez, továbbá több esetben a 
tordasi szociális otthon tűzjelzőjének riasztásához. 

Április 6-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-

gatóság adományaként egy felújított Steyr Bronto 13S23 
M20 típusú gépjárműfecskendőt vehettünk át. A koráb-
ban Keszthelyen szolgálatot teljesítő jármű a BM Heros 
Zrt. telephelyén felújításokon esett át. Műszaki átvételt 
és próbaüzemet követően az ünnepélyes átadás után 
érkezett a jármű Martonvásárra.  A gépjárműfecskendő 
2000 literes oltóvíztartállyal, 200 literes habképző anyag 
tartállyal rendelkezik. Szállítható személyek száma 1+5 
fő. A középkategóriájú fecskendő 233 LE, 6595 köbcentis 
motorral és 4X4-es hajtáslánccal rendelkezik. A jármű 
felszerelések nélkül került Egyesületünk tulajdonába, így 
a következő hetek feladata lesz a fecskendő felmálházása, 
a hiányzó felszerelések pótlása. A két jármű készenlétbe 
állításával riasztás esetén 10 fővel tudjuk majd megkez-
deni a vonulást, jelentősen megnövelve ezzel a települé-
seink védelmét. 

Tűzoltó Egyesületünk május 5-én 14 órától Marton-
vásáron, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 
(Martonvásár Emlékezés tere 2.) területén családi tűzoltó 
napot szervez. A rendezvényen az ünnepélyes gépjármű-
fecskendő-átadást követően tűzoltó és mentési bemuta-
tók, gyerekprogramokra kerül sor. A részvétel ingyenes, 
mindenkit nagy szeretettel várunk.

Tűzoltóságunkról további információk a tuzoltosag.
martonvasar.hu honlapon, és facebook oldalunkon 
található.

 � Gaál Tamás

Szombat 18:00
Ifjúsági alkalom,
(Baptitea alkalom : 
hirdetés szerinti időpontokban)

Vasárnap
09:00 Bibliakör óvodás és általános  

iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet
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SZABADTÉRI  
ÉGETÉSEK  
(2018.01.29.)

Szabadtéren égetni alapvetően tilos. 
Kivételek:

helyszín égetés tárgya engedélyezés

bel- és 
külterület

növénytermesztéssel 
összefüggésben 

keletkezett hulladék

önkormányzati rendelet
Égetéses rendeletek 

kivonata

külterület max. 10 hektár lábon 
álló növényzet, tarló

katasztrófavédelmi 
kirendeltséggel  

engedélyeztetni kell

erdő vágástéri hulladék

megyei katasztrófavé-
delmi igazgatósághoz 

előzetesen be kell 
jelenteni

Erdő: az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészlet-
ként / szabad rendelkezésű erdőként nyilvántartott terü-
let. erdoterkep.nebih.gov.hu
Tűzgyújtás erdőben:
a kijelölt tűzrakó helyen szabad
a kijelölt tűzrakó helytől eltérő helyen kizárólag az erdő-
gazdálkodó (ennek hiányában az erdő jogszerű haszná-
lója) írásbeli engedélyével szabad
tűzgyújtási tilalom idején tilos az erdőben bárhol (kijelölt 
tűzrakó helyen is), valamint a 200 méteres körzetében 

lévő külterületi ingatlanokon
A tűzgyújtási tilalmat a földművelésügyi miniszter ren-
deli el, hatálya az erdők területére, az erdők 200 méteres 
körzetében lévő külterületi ingatlanokra terjed ki.
portal.nebih.gov.hu, erdotuz.hu

Főbb vonatkozó jogszabályi előírások:

 � az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szól 54/2014. 
(XII. 5. BM rendelet (225-227. § alapvető tilalom, irá-
nyított égetés)
 � az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-
ról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (64. § tűzgyúj-

tás az erdőben, tűzgyújtási tilalom, vágástéri hulla-
dék égetése)
 � az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) 
ÖM rendelet (9. § vágástéri hulladék égetése)
 � elérhető önkormányzati rendeletek

tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése
tűzvédelmi bírság  

legkisebb mértéke (Ft)
tűzvédelmi bírság  

legnagyobb mértéke (Ft)

tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 10 000 1 000 000

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő 
és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is 
szükséges

20 000 3 000 000

irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye 
nélkül

50 000 500 000

szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvé-
delmi előírások be nem tartása

20 000 400 000

A témakörhöz kapcsolódó tűzvédelmi bírság tételek
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A KERÉKPÁROS KÖZ-
LEKEDÉS SZABÁLYAI
I.
Általános követelmény a KRESZ alapján a közlekedésben 
részt vevő valamennyi járművezetővel szemben, így a 
kerékpárosokkal is, hogy a jármű biztonságos vezetésére 
képes állapotban legyenek.

II.
A kerékpárosok közlekedésének részletes feltételeit a 
KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek közül a legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre 
utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol 
ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas 
útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt 
lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvo-
nalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva 
kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerék-
pár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekez-
dés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forga-
lom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a 
járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak 
egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanya-
rodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra 
bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva 
– a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint 
– kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy 
szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó 
utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerék-
páron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt 
nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpá-
ron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy vil-
logó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mel-
lényt (ruházatot)
visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek 
kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót 

kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méter-
nél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadá-
lyozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként 
veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos 
forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve 
kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a 
kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- 
és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a 
nem főútvonalként megjelölt út mellett annak vonalve-
zetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpáru-
tat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot (158/k. ábra) is 
kijelöltek – ha a közúti jelzésekből más nem következik 
– a kétkerekű kerékpárok az úttesten is közlekedhetnek.

III.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett 
hozzátartozik a gyakorlat és a járművek megfelelő felsze-
relése, műszaki állapota is. A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés-
sel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a 
kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és 
nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek 
közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot 
adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötét-
ben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható 
lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben lega-
lább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szim-
metrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisz-
szaverővel, és

g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő 
mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal 
felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). 
A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két 
oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerék-
pántok közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88. sz. 
előírásának megfelelő gumiabroncsokon.
A d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés 
elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító 
berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is 
lehet.

Balesetmentes közlekedést kíván a:
Gárdonyi Rendőrkapitányság
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„BUDAÖRS KUPA”
március 18.
Egy jó kis csapattal vettünk részt a „Budaörs Kupa” után-
pótlás versenyen. Nagyon kemény és színvonalas küzdel-
mek után néhányuknak sikerült újabb éremmel gazdagí-
tani az érem gyűjteményt.
Csapattagok:

Szabó Levente Szabolcs  I. hely
Lövei Dániel  II. hely
Ribi Botond  II. hely
Tóth Boglárka  III. hely
Lövei Vilmos
Tóth Levente

„3. SAME JUDO KUPA - 
MARKI (VARSÓ KÖRZET)”
Lengyelország, március 24-25.
Kis csapatunk remek eredményekkel zárta ezt a nagy-
szabású és nagyon erős nemzetközi tornát. (14 ország, 71 
egyesület, 1000 gyerek)
Egyesületünket Lövei Dániel, Lövei Vilmos és Tóth Bog-
lárka képviselte.
Eredmények:

Lövei Dániel  I. hely
Tóth Boglárka  I. hely
Lövei Vilmos  VII. hely

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

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

Nem tordasi  
magányszemélyeknek:  
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.Fizetés a megjelenés után történik, az árak tar-
talmazzák az áfát.
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JUDO - CSELGÁNCS

Diák „D”
Szabó Marcell  I. hely
Szabó Levente  I. hely
Horváth Kornél  III. hely
Diák „C”

Geng Rozina  I. hely
Geng Bálint  II. hely

Lövei Dániel  II. hely
Lövei Vilmos  I. hely
Diák „B”

Könyves Zoltán  III.hely
Ribi Botond  I.hely
Diák „A”

Tóth Boglárka  I. hely

„SERDÜLŐ, DIÁK, „A” 
„B” „C” LÁNY, FIÚ 
CSELGÁNCS VERSENY”
Tokodaltáró, április 7.
Szakosztályunkat ezen a versenyen 10 versenyző képvi-
selte nagyon eredményesen. Résztvevők és eredmények:

Sportegyesületünk és szakosztályunk nevében gra-
tulálunk a színvonalas küzdelmekhez és az elért 
eredményekhez.

 � Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző
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RECEPT FÓRUM
Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb ételeit 
bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől kezdve, a 
villámgyors vacsora megoldásokon át, az egyre nép-
szerűbb vegán ínyencségekig.

Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyomá-
nyos töltött káposzta vagy rántott hús, és szívesen 
megosztaná a Kisbíró hasábjain, küldje el fényképpel, 
névvel a kisbiro@tordas.hu e-mail címre. Ha van 
hozzá története, vagy képe a készítési folyamatról, 
azt is szívesen várjuk.

Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db 
10.000 Ft értékű IKEA ajándékkártyát. 

Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem 
jelenik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről 
készített saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

SAJTOS TEJFÖLÖS 
SÜLT BROKKOLI
Hozzávalók 4 személyre:
1 db brokkoli, 15 dkg sajt, 2 dl tejföl, 1 db tojás, 1 gerezd 
fokhagyma, kömény, szerecsendió, só, bors

Elkészítés:
A brokkolit szedd rózsáira, mosd meg, majd rakd forrásban 
lévő, sós vízbe. Ha azt akarod, hogy ne puffasszon, dobj 
hozzá egy késhegynyi szódabikarbónát is. Főzd kis lángon 
körülbelül három percig. Ne legyen teljesen puha, csak rop-
panós. Szedd ki a brokkolit a vízből, és csepegtesd le.
Egy hőálló tálat kenj ki vajjal, és rendezd el benne a zöld-
séget. A tejfölt keverd össze sóval, borssal, fűszerekkel, 
zúzott fokhagymával és tojással, majd öntsd a brokkolira. 
Reszelj a tetejére sajtot, és told előmelegítet sütőbe. Süsd 
meg 180 fokon körülbelül 25 perc alatt. Ha a sajt megpi-
rul, ki is veheted a sütőből.

Új rejtvénysorozatot 
indítunk havi egy 
képpel, mely Torda-
son készült. A meg-
fejtéseket Kisbíró Kép, 
„hónap” hivatkozással, 
névvel, email címmel a 
k i s b i r o @ t o r d a s . hu 
email címre kérjük 
beküldeni. Év végén a 
legtöbb jó megoldást 
beküldők között 1 db 
10.000 Ft-os vásárlási 
utalványt sorsolunk 
ki. Beküldési határidő: 
a megjelenést követő 
hónap 20-a, 24:00.

Találd ki, hol van!
R

E
C

E
P

T
R

E
JT

V
É

N
Y

?



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: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

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

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG TELEFON

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 TELEFONSZÁMA

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

EVANGÉLIKUS 

GYEREKTÁBOR

2018. július 16.-20.

Helyszín:

Gyúró, evangélikus parókia

Szeretettel várjuk az óvodás
és az alsós iskolás

gyermekeket!

Jelentkezési határidő: április 15.

További információ és jelentkezés:
UDVAROS DÓRA 

udvaros.dora  @freemail.hu
0630 820 56 26

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs  14-16

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár  
nyitvatartása

(Tordas)

H  13-17

Sz  8-12

Cs   8-12

Gyógyszertár  
nyitvatartása
(Martonvásár)

H-P  8-17:30

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

KOMPOSZT

Máj. 15. K

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

SZELEKTÍV

Máj. 21. H

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

kerti hulladék, haszon- 
növények maradványai


