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Szeretettel kö s z ö ntj ük
a pedagógu s okat!

ÖNKORMÁNYZAT

A Polgármesteri Hivatal
és az Egészségház
ünnepélyes átadása
Az elmúlt hónap különösen örömteli volt falunk fejlődését tekintve, hiszen két középületünk is átadásra
került. Tordason a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül újulhatott meg a Polgármesteri Hivatal épülete és az Egészségház.
Május 9-én került sor a Községháza hivatalos átadásra,
ahol Juhász Csaba polgármesteren kívül Dr. Molnár
Krisztián a Fejér megyei közgyűlés elnöke, valamint

Juhász Csaba polgármester beszéde
a Hivatal átadó ünnepségén
2010-ben átadtuk az új óvodánkat az étteremmel és
a konyhával, 2012-ben felújítottuk a tornatermünket,
2013-ban átalakítottuk a művelődési házat, 2014-ben
korszerűsítettük, 2015-ben bővítettük az általános iskolánkat, idén pedig kialakítottuk az egészségházat és legvégül pedig korszerűsítettük a polgármesteri hivatalunkat a TOP-3.2.1, „Önkormányzati épületek energetikai
felújítása” című projekt keretében.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a községháza ünnepélyes átadásán, Képviselő urat, Elnök urat,
Kormánymegbízott urat, Igazgató urat, polgármester és
képviselő társaimat!
Ezzel a beruházással szinte teljesen befejeződött
intézményeinknek a mai kor követelményeihez való
alakítása. Így nagy lépést tettünk a településünk életében, de még sok tennivaló van hátra. Több mindent
hoztunk létre ezeken kívül is uniós és állami támogatással, valamint saját pénzből saját munkával. De nem
csak létre hozni, hanem fenn is kell tartani ezeket az
értékeinket. Ezért gondolkozunk hosszú távban. Amit
teszünk, annak több évtizedig jónak, szépnek és működőképesnek kell lennie. Nem barkácsolni, gyorsan
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Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő is beszédet mondott. Az eseményt két
fuvolista, Varga Vivien, Tóth Viola Anna, valamint
egy néptáncos pár Benkő Gréta és Turú Gergely produkciói színesítették. A hivatalos átadást követő fogadáson Dr. Simon László kormánymegbízott, ünnepi
köszöntő keretében gratulált a fejlesztésekhez és külön
a tordasiaknak.
Az Egészségház hivatalosan május 17-én nyílt meg,
az átadó ünnepségen szintén beszédet mondott Tessely
Zoltán és dr. Molnár Krisztián is. Ez alkalommal Kertész
Veronika verssel, Fazekasné Domak Anikó citerakíséretében pedig Csohány Elizabet, Láng Emese, Péter Borbála
énekkel kedveskedtek az ünnepségen jelen lévőknek.

összecsapni kell, hanem egyszer, végre jól megcsinálni.
Mi nem csak épületeket, építményeket építünk, környezetet rendezünk, hanem tereket hozunk létre, ahol találkozhatnak az emberek, ahol kapcsolatok jöhetnek létre.
Lehet ez egy park, egy művelődési ház, de lehet egy hivatal
is. Ahol az ember számít, ahol jól érzi magát, ahol foglalkoznak vele, tesznek érte, mert ő is része a nagy közösségnek. Azon dolgozunk, hogy megvalósuljon a Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott jelmondatunk:
Tordas egy olyan hely legyen, ahol jó élni, ahol van
jövője a gyermekeknek éppúgy, mint az idősebbeknek, és
ahol a közösségnek mindenki hasznos tagja lehet.
De nem csak ez az elv vezérelt bennünket a Községháza
átépítése során, hanem az is, hogy fontosnak tartjuk a
múltunkat, elődeink munkáját, és ha lehet, minél többször
idézzük fel honnan jöttünk és mit jelent tordasinak lenni.
Így a hivatal homlokzati kialakításánál figyelembe
vettük a századfordulós állapotát, a stílusjegyeket és ezt
alakítottuk a mai kornak megfelelően olyanná, hogy már
messziről kitűnjön, hogy a település egyik középületével
van dolgunk. A járda vonalában lévő kerítést elbontottuk és kis teret hoztunk létre a bejárat előtt. Szintén a
régebbi időknek megfelelően az épület vonalába építettük
a kaput, melynek tetején a régi díszítés egy része jelenik
meg. Mindezekkel együtt egy falusi községházán túlmuTORDASI
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tató épület és környéke jött létre, mely méltóvá teszi a
hivatalnak a településen betöltött szerepét.
Mindezekkel egy időben saját forrásból és kivitelezésben a szemben lévő parkoló átépítésével befejeztük
a gyalogátkelőhelytől tartó járda megépítését és a közvilágítás kialakítását az óvoda előtt.
A beruházás során megvalósult a hivatal projektarányos
akadálymentesítése a mozgássérült wc és bejárat kialakításával, az épület külső és tető hőszigetelése a tetőfedés
cseréje, fűtéskorszerűsítése, és a hivatal, az egészségház
és az óvoda napelemekkel való ellátása.

Köszönjük Magyarország Kormányának, Képviselő
úrnak és Elnök úrnak a támogatását! Köszönjük a részt
vevő kivitelezők Mava Plan Kft., Magyar Napenergia Kft.,
az alvállalkozóiknak és az önkormányzat fizikai brigádjának az áldozatkész munkáját! Köszönjük a lakosságnak
a türelmét, a hivatal dolgozóinak a helytállását, és az
Úrtól az erőt, hogy mindezt megvalósítottuk!
Azt gondolom, ismét olyat alkottunk, ami hasznos a
településnek, és amire büszkék lehetünk! A jövőben is
szeretnénk folytatni ezt az utat, Tordas és Magyarország
közös együtt építését!

Juhász Csaba polgármester beszéde
az Egészségház átadó ünnepségén

környezetet, legyen az sportolás, vagy akárcsak egy séta.
2013-ban háromsávos, 100 m-es, salakos futópályát
építettünk az iskolásoknak távolugró gödörrel a végén.
2014-ben felújítottuk a Sajnovics téri parkot, játszóvárat
építettünk a sportpálya mellé, futó- és görkorcsolyapályát,
valamint fitnesz parkot alakítottunk ki a Gesztenyés út
mellett és strandröplabda pályát építettünk a patak mellé.
2015-ben átadtuk az Etyek-Ercsi turisztikai kerékpárutat,
melynek keretében újra aszfaltoztuk a Gesztenye sort a
martonvásári Vadászházig, aszfaltos gyalog- és kerékpárutat építettünk Tordas és Gyúró között a Szent László
patak mellett. A tordasi kerékpáros pihenőnél fitnesz
eszközöket és ping-pong asztalokat helyeztünk el, új játszóeszközöket telepítettünk az óvoda udvarára.
2016-ban új turistautat alakítottunk ki a Vízügy embereinek a segítségével a Gesztenyésen lévő kerékpáros
pihenő és a Cifra híd közötti patakparton.
Mindeközben a Tordasi Sportegyesülettel közösen
nagy léptékben fejlesztettük a sportterületeinket: új
edzőpályát alakítottunk ki automata öntözőrendszerrel
és világítással, valamint beépített locsolórendszert telepítettünk a center pályánkra is. 20 m x 40 m-es műfüves
pályát építettünk a teniszpályáink mögé, előtető került a
sportöltözőre, es egy teqball asztalt is elhelyeztünk mellé.
Építési engedélyünk van a sportöltöző bővítésére és egy
sport- és kultúrcsarnok építésére az iskola alatti területen.
Ezek is azok a helyek - ahogy egy héttel ezelőtt a Községháza átadásán említettem - ahol találkozhatnak az
emberek, ahol kapcsolatok jöhetnek létre.
Így reméljük - bár furcsán hangzik -, hogy a most
átadandó egészségházat minél kevesebben látogatják,
mert ez azt jelenti, hogy egészségesebbek lettünk.
Köszönjük itt is Magyarország Kormányának, Képviselő úrnak és Elnök úrnak a támogatását! Köszönjük a
részt vevő kivitelezők Mava Plan Kft., és az alvállalkozóiknak, valamint az önkormányzat fizikai brigádjának az
áldozatkész munkáját! Köszönjük a lakosság, a Doktornő
és a Védőnő türelmét és bizalmát, és az Úrtól a segítséget,
hogy mindezt megvalósíthattuk!
Azt gondolom, ezzel az intézménnyel is ismét olyat
alkottunk, ami növeli örömünket, és amire büszkék lehetünk! Így továbbra is hasznos része szeretnénk lenni a
jövőben is megyénknek, országunknak, Európának!

Közel 9 éve dédelgetett álmunk vált valóra azzal, hogy
kialakíthattunk egy mai kornak megfelelő egészségházat,
ahova beköltözhetett az eddig mostoha körülmények
között működő védőnői szolgálat is, a TOP-4.1.1, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című
pályázati felhívás keretében.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az egészségház ünnepélyes átadásán, Képviselő urat, Elnök urat,
Kormánymegbízott urat, Igazgató urakat, polgármester
és képviselő társaimat!
Valóban 2010. december 2-án kaptuk meg az első építési engedélyt az épület átalakítására és azóta próbáljuk
megvalósítani ezt az elképzelésünket. Az épület másik
felében a tornatermet és az öltözőket 2012-ben újítottuk
fel. Az egészségház részre 2017. április 28-án érkezett
meg a támogatói döntés és kezdtük el a megvalósítás
folyamatát a részletes előkészítéssel majd a közbeszerzéssel. 2018. február elején kezdődött meg a kivitelezés,
mely az átépítésből fakadó nem tervezett meglepetések
miatt az eredeti tervekhez képest kicsit elhúzódott. Az
alapelvünk itt is az volt, hogy maradandót, hasznosat,
szépet és tartósat alkossunk. Ha végigsétálnak az épületben, látni fogják, hogy sikerültek-e ezek.
Az intézményeink között ez az egyetlen, amelyet
nagyon sokan vesznek igénybe életkortól függetlenül,
ezért volt fontos, hogy megfelelő körülmények között
töltsék el itt a kényszerű időt. De ugyanígy fontos az
itt dolgozóknak is, hogy ők is otthonosan és jól érezzék
magukat, és ne bosszankodjanak az épület problémáin,
hanem örüljenek a komfortosságának.
De nemcsak kezelni kell a betegségeket, hanem megpróbálni megelőzni a kialakulásukat. A mozgás, a sport,
a szabadidő hasznos eltöltése volt az intézményeink
felújításán kívül a másik legfontosabb vezérelvünk
az elmúlt 10 évben. Rengeteg olyan lehetőséget alakítottunk ki állami támogatásból és saját forrásból saját
kivitelezésben, amelyek segítik testünk és szervezetünk
mindennapos mozgását. Ehhez a kisgyermektől a legidősebbig megvan a lehetősége mindenkinek megválasztani a leginkább hozzá illő eszközöket, létesítményt,
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Tessely Zoltán beszéde
az Egészségház átadó ünnepségén
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Polgármester úr!
Kedves Vendégeink! Tisztelt Tordasiak!
Mindig felemelő és megható pillanat, amikor egy
közösség életét és mindennapjait meghatározó, jelentős
beruházás végére érünk, és az elkészült fejlesztést – jelen
esetben ezt a korszerűen átalakított és felújított Egészségházat – átadhatjuk a nagyközönség számára.
Az elmúlt évben vette kezdetét az a komoly és jelentőségteljes beruházás, melynek köszönhetően ez a ház
kívül-belül átalakult.
Hogy egy ide vágó szóképpel éljek: ez a fejlesztés lehetővé tette, hogy a régóta beteg, lerobbant tordasi orvosi
rendelő újra erőre kapjon, újra meggyógyuljon.
Most büszkén elmondhatjuk: a mára már tán nem
túlzásokba esve Egészségházként nevezhető intézmény,
újra egészséges!
Új vizesblokk, személyzeti helyiségek és váró épült; az
épület szigetelését, tetőszerkezetét kicserélték; megújultak eszközei, bútorai; végre van rendes parkoló és járda; és
a mozgásukban korlátozott ellátottak nagy örömére, akadálymentessé vált mind az épület, mind pedig a parkoló.
Ez a megújult egészségügyi intézmény végre méltó
körülmények között, megfelelő színvonalon és minőségben képes fogadni a betegeket.
Meggyőződésem, hogy Tordas lakói most joggal érezhetik úgy, hogy nagy lépést tett előre a közösség, az itt élők
szakszerű, 21. századi elvárásoknak megfelelő kezelése és
gyógyítása érdekében. Hiszen mi pontosan tudjuk, hogy
mi magyarok a biztonságot mennyire fontosnak tartjuk
az életünkben és, hogy az egészségünk biztonsága azon
belül is kitüntetett helyet foglal el, hiszen nem véletlenül
tartjuk úgy, hogy ha egészség van, akkor minden van.

Községháza
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De a méltó környezetben történő gyógyítás nemcsak
a beteg, de az orvos és az orvosi munkát segítő asszisztencia számára is egyaránt fontos. A korszerű technikai
eszközökkel, műszerekkel felszerelt Egészségházban
praktizáló orvosok is most már olyan környezetben gyógyíthatják betegeiket, ami méltó orvosi hivatásukhoz.
A csecsemők, a kisgyermekek, a jövő nemzedékének
egészségi állapota külön figyelmet kap, nem csak hazánkban, de ebben a házban is.
Az Egészségház felújítás során erre is külön figyelmet
szenteltünk, hiszen a védőnői helyiség is megszépült, új
bútorok, berendezési tárgyak kerültek beszerzésre. Így a
védőnői szolgálat is méltó helyet, méltó körülményeket
kapott a gyermekek, kismamák gondozásához.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Nagy szavak, de mégis meggyőződésem, hogy ez a
megszépült, felújított Egészségház valóban mérföldkő
lehet Tordas életében. Sok tordasi számára hozza el a
szakszerű orvosi ellátásnak köszönhetően gyógyulást.
Kívánom, hogy aki ide jön és beteg, az mindenképp
gyógyultan távozzon, de még inkább azt kívánom, hogy
ne is betegen jöjjön, hanem csupán megelőzés céljából
keresse fel orvosát és az Egészségházat.
Kívánom, hogy az itt dolgozó orvosok, asszisztensek,
védőnők, egészségügyi dolgozók érezzék itt jól magukat
a mindennapokban; áldozatos, gyógyító munkájukhoz erőt, egészséget és lelkesítő eredményeket kívánok!
Köszönöm áldozatos munkájukat, amellyel a tordasiak
gyógyulásáért eddig is dolgoztak és dolgozni is fognak,
csak immáron jobb feltételek között, a jövőben is.
Végezetül: kívánom, hogy Tordas lakói, az itt oly jól
ismert széki köszöntő ének sorai szerint, sok számos
napokat vígan és egészségben élhessenek meg – és a Jóisten óvja meg őket minden bajtól és betegségtől!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Egészségház
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Lomtalanítás, égetés
és csendzavarás
Kedves Tordasi Lakosok!
Egy sokakat érintő kérdésben történt változásról szeretném Önöket tájékoztatni.
A Képviselő-testület legutóbbi ülésén módosította a
köztisztaságról szóló 5/2004 számú rendeletet. Az elfogadott módosítás értelmében a lomtalanításról a lakosoknak egyénileg kell gondoskodniuk. A VHG ügyfélszolgálatával telefonon előre egyeztetett időpontban a
VHG elszállítja az ingatlan elé kitett lomot.
A lomtalanítás évente egyszer 3 köbméterig ingyenes.
A második alkalomért, illetve, ha a kikészített lom men�nyisége az első alkalommal is meghaladja a 3 köbmétert,
fizetni kell.
VHG ügyfélszolgálatának elérhetőségei, ahol a lomtalanítást lehet kérni (https://www.vhg.hu/ugyfelszolgalati_irodak)
AGÁRD:
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Telefon: 06-22/579-185, E-mail: info@vhg.hu

Nyitva tartás (munkanapokon):
Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 7.00-19.00, Péntek: 8.00-12.00
VELENCE:
2481 Velence, Tópart u. 26.
Nyitva tartás: Szerda: 8:00-12:00
Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az Öreghegyre is.
Szeretném felhívni a figyelmüket az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokra. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet értelmében március 1. és
május 31., valamint szeptember 1. és november 30.
között hétköznap (hétfőtől szombatig) 8 és 19 óra
között szélcsendes időben szabad égetni.
Szintén fontos kérdés a csend és a köznyugalom megzavarása. E kérdésben is a közösségi együttélés szabályairól
szóló rendelet rendelkezik, amely szerint 21 óra és 6 óra
között, valamint vasárnap 11 és 15 óra között sem
motoros kerti- és barkácsgéppel, sem motoros közlekedési eszközzel, sem egyéb más módon a csendet vagy a
köznyugalmat megzavarni tilos.
Kérem, figyeljenek e két szabály betartására!
 Fóti Péter, jegyző

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

I. Tordasi Piknik képekben
Köszönjük Mindenkinek, aki eljött, és néhány órára
elfelejtette a hétköznapokat! Gratulálunk valamennyi
indulónak és verseny-győztesnek, akár egyéniben, akár
csapatban sikerült diadalmaskodni!
Külön köszönjük partnereinknek, segítőinknek: Tordas
Község Önkormányzata, Decathlon Magyarország, Hell Energy
Magyarország Kft., Heineken, Pizza Sziget, Tordasi Polgárőrség,
Tordas SE, Viki ABC, Rendőrség, Völgyi Zoltán, Horváth Györgyi, Pásztor Renáta, Fazekas Attila, Turda Sándor, Szabadi Pál.
Valamint Gabinak és Krisztiánnak a zsűrizést!
Találkozzunk június 1-jén és 2-án is az I. Tordasi Kulturális, Családi és Gyermeknapon!
Fotók: Milichovszky Emőke
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Nagy izgalommal zajlott a húsvéti készülődés az óvodánkban, hiszen játszóházat szerveztünk a gyerekeknek. Óvodásaink lelkesen készítették a nyuszi figurákat,
ragasztották a színes gyöngyöket a tojásokra. Kézműves
foglalkozások után mozgásos megmérettetésben vettek
részt a gyerekek.
Bokros László és barátai húsvéti történetről szóló bábelőadással kedveskedtek az óvodásoknak.
Áprilisban a nagycsoportosok a martonvásári a BBK
Központban Madarak voltunk, földre szálltunk című
meseelőadást tekintették meg.
Április 17-én szakmai napunkra a környék óvodáinak
pedagógusai is ellátogattak. A továbbképzés során feltöltődött lelkünk, hiszen először Budai Ilona varázsolt
el minket ízes erdélyi mesékkel, majd Katona Mihály
és Farkas Istvánné Erika jóvoltából megtanultuk a siba
fonás rejtelmeit. Az ünnep után, az óvodai beiratkozás
alkalmával sok új kíváncsi gyermek tekintettel találkozhattunk. Hagyományunkhoz híven a nagycsoportos fiúk
Ilonka néni segédletével, májfával lepték meg a lányokat.
A tarka szalagokkal ékesített fa körül énekelt, táncolt a
gyereksereg. Majd a Süni csoportosok a falu májusfája
alatt adtak szép műsort.
Csoportfényképezésre is alkalom nyílt. Az édesanyákat is megköszöntöttük szebbnél szebb ajándékokkal,
ünnepi műsorral, versekkel, dalokkal. A művészeti iskola
ifjú tehetségei is ellátogattak intézményünkbe, hogy
egy kicsit elvarázsoljanak bennünket a zene és a tánc
világába. Majd elérkezett a várva várt nap, amikor is
kirándulni mentünk a gyermekvasúthoz Andorffy Ottó

és felesége Andi segítségével, melyet ezúton is hálásan
köszönünk. Ezután a Nemzeti Múzeumba látogattunk,
és elkalandoztunk más korok titokzatos világába. Tanító
nénik is örömmel ellátogattak a ballagó nagycsoportosokhoz egy kis délelőtti közös játékra, ismerkedésre. Komoróczky András tájfutással örvendeztette meg óvodásainkat, melyet szeretnénk megköszönni. Ahogy a mesében
szokás, „messze-messze földön, hol csupa- csupa mese
vár”, elérkezett a várva várt híres neves, nevezetes Mesevár nap. Sok-sok játék, móka és kacagás zengte be az
óvoda környékét. Köszönjük a szülők segítő szándékát,
együttműködését. A Katica csoportosok a pünkösdi népszokásokat, hagyományokat elevenítették meg dalokon,
táncokon keresztül az óvodásaink számára. A Csibe és a
Katica csoportosok évzáró műsorral kedveskedtek szüleiknek, hozzátartozóiknak. Elérkezett a Nyuszi és Süni
csoportosok búcsú napja az óvodától, melyet az idén a
Hangya Művelődési Házban tartottunk. Köszönjük
Domak Anikó és Éger László segítő együttműködését. A
Süni csoportosok vásári sokadalommal készültek, míg
a Nyuszi csoportosok színpompás esernyőikkel és gyönyörű fátylaikkal igazán káprázatos táncot adtak elő. Az
óvodai ballagáson a gyermekek szép ünnepi műsora mellett a búcsú könnyei is megjelentek sokunk arcán.
Köszönöm a kollégáknak fáradhatatlan lelkesedésüket,
és az egész éves munkájukat. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni az Önkormányzatnak az egész év során nyújtott segítségükért, hiszen így valósulhatott meg számos,
számunkra fontos beruházás. Kívánunk pihenéssel, feltöltődéssel teli szép nyarat mindenkinek!


Bányai Rita, Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Zelk Zoltán:

FÖLKELTEK
A MADARAK
Hamarabb, mint a nap,
fölkeltek a madarak.
Hajnali ég alatt
elfütyülik álmukat.
Elmondják álmukat,
meglebbentik szárnyukat.
Lebbentik szárnyukat,
fáról fára szállanak.
Keresik, hol akad
reggelire jó falat.
Egy falat, két falat,
kukacok és bogarak.
Mire fölkél a nap,
jóllaknak a madarak!
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Tordasi Mesevár Óvoda pályázatot hirdet

Tordasi Mesevár Óvoda pályázatot hirdet

munkakör betöltésére

munkakör betöltésére

DAJKA

ÓVODAPEDAGÓGUS

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 teljes munkaidő
 pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány
 A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
 A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Diósiné Besenyei Boglárka Mária
nyújt, a +36202488860-os telefonszámon.

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 teljes munkaidő
 pályázati feltételek: középfokú képesítés, dajka
 A munkakör legkorábban 2019. augusztus 22.
napjától tölthető be.
 A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 14.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Diósiné Besenyei Boglárka Mária
nyújt, a +36202488860-os telefonszámon.

Kitárt ablak, kitárt szív
Mazzarello Szent Máriát ünnepeltük
május 11-én Pesthidegkúton
Május 13-án közösségünk társalapítóját, Mazzarello
Szent Mária Dominikát ünnepeljük. Élete személyes példával szolgál nekünk is mind a mai napig. Életszentségének titka pedig Krisztusra figyelő nyitott szívében rejlett.
Mária 10 éves korától a mornese-i Valponasca majorságban
élt. Hétköznapjait kitöltötte a ház körüli munka, a szőlő gondozása, testvéreinek terelgetése, de mindig volt ideje a katekizmus tanulására, a barátaival való együttlétre is. Mindenhez
erőt, kitartást, értelmet és örömöt Istennel való kapcsolata
adott számára. Mária örömmel látogatott el minden reggel a
szentmisére, annak ellenére, hogy hajnalok hajnalán kellett
útra kelnie a hosszú dimbes-dombos úton, hogy elérkezzen
a templomhoz. Szívesen ellátogatott volna többször is, hogy
köszöntse a Tabernákulumban jelenlévő Jézust, de erre munkája közepette a nap folyamán nem igen adódott lehetőség.
De a nyitott szív leleményes a szeretet legapróbb gesztusaira
is. Kicsiny falusi házukban, az emelet ablakából kitekintve
éppen a templom tornyára lehetett látni – a tornyot, ami a
köztünk maradt és velünk élő Isten jelenlétére és valóságára
hívja fel a figyelmet. Mivel tudta, hogy Pestarino atya híveivel minden este közösen imádkozza a vesperást, úgy döntött,
hogy az ablakhoz ülve, a templom felé tekintve fog becsatlakozni az imádságba, hogy így találkozhasson Jézussal.
Máriában már fiatal leányként is tudatosult életünk lényege
és értelme: amit teszünk Jézussal és Jézusért tenni. Így
volt ereje hajnalban kelni, volt ereje naphosszat dolgozni a
szőlőben. Mégis, még a munka közepette sem felejtette el
a leglényegesebbet, az Istennel való személyes találkozást,
az imádság mindent megalapozó, életet adó és megtartó
erejét. Szüksége volt erre a találkozásra, és nekünk is szükségünk van az Istennel való találkozásra – ha felismerjük, ha
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nem, szívünk legmélyéből mind erre vágyakozunk. Hagyjuk-e ezt a vágyat kibontakozni? Belegondolunk-e, hogy
Isten is milyen mélyen vágyja a velünk való találkozást?
Kérjük Mazzarello anya közbenjárását, hogy olyan nyitottsággal tudjuk élni hétköznapjainkat Isten felé, ahogy ő a
kitárt ablaka mellett imádkozott. Hogy szívünket tudjuk
úgy kitárni, ahogy a valponascai ablak nyílt meg Krisztus
felé. A tiszta szív szeretete, látása, a kötelezettségek lelkiismeretes végzése, a derűvel teli szolgálat mind ebből fakad:
nyitott szívvel keresni Istent és az Ő akaratát, nyitott szívvel hallgatni Őt, nyitott szívvel együtt lenni Vele életünk
minden napján.
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PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK HETE

KÖNY VTÁR

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete nevű rendezvénysorozat. A
2016-ban útjára induló programot a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat hívta életre, ma már országos szinten,
több megye csatlakozott a kezdeményezéshez.
Szakszolgálatunk, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye is számos programmal várta a járásban az érdeklődőket: szülőket, gyerekeket, pedagógusokat, kollégákat, szakembereket.
„Látogasson meg minket!” – nyitott tagintézményi
napokon várta a látogatókat az ercsi telephely és a martonvásári tagintézmény egyaránt.
Igazgatói fogadóóra keretében, kerekasztal beszélgetésen kaphattak választ kérdéseikre az érdeklődők.
Egyre több szülő és érdeklődő szakember látogatta idén
a logopédiai, gyógytestnevelés, komplex művészetterápiás és szenzomotoros mozgásfejlesztő foglalkozásokat
az ercsi, martonvásári, ráckeresztúri és váli óvodában.
A baracskai Bóbita óvodában logopédus kolléganőnk
„Nyelv- és beszédfejlődés” címmel szülők, pedagógusok és
szakemberek számára tartott hasznos és a mindennapi
életben jól használható gyakorlati információkkal gazdagított átfogó előadást.
Először került megrendezésre a szakszolgálati hét
keretein belül alkotó–fejlesztő meseterápiás foglalkozás
logopédus és pszichológus kollégák vezetésével. Lelkes
gyerekcsapat távozott a foglalkozásról, azzal az ígérettel

a tarisznyájában, hogy hamarosan újra találkozhatnak a
mesék birodalmában.
A tavalyi évben már nagy sikerrel debütált Memóriabajnokságnak idén a gyúrói Sajnovics János Általános Iskola
adott helyet. Izgalmas és nagyon sportszerű versenyen,
korosztályonként avathattunk memória bajnokot, de
természetesen meglepetés nélkül senki sem távozhatott.
Jövőre Ercsi városa vállalta a házigazda szerepét ennek a
méltán népszerű versenynek.
A legkisebbek sem maradtak izgalmas kalandok nélkül. Konduktor és gyógypedagógus kollégák várták egy
játékos, dalolós, mondókázós Tavaszváró együttlétre az
aprónépet és szüleiket a februárban újonnan átadott Ercsi
telephely Mocorgó kuckójában.
Szakmai műhelymunka keretében, pszichológus vezetésével mentálhigiénés tréningen vehettek részt a járás
pedagógusai.
A pozitív visszajelzések, az egyre növekvő érdeklődés,
és a csillogó szemű, lelkes gyerekek látványa megerősíti
a szakszolgálati hét sikerességét és jövőbeni folytatását.
 Pálinkásné T. Varga Mária, gyógypedagógus

KÖNYV(TÁR) AJÁNLÓ
Nicholas Sparks: Üzenet a palackban
Theresa Osborne, a kamasz fiát egyedül nevelő tehetséges újságírónő
egy tengerparti üdülőhelyen nyaral, amikor egyik reggel egy palackra
lesz figyelmes, amelyet a tenger vetett partra. A palack azonban nem egy
hajótörésről ad hírt; és nem is az a célja, hogy a tengeráramlatokról szolgáltasson adatokat. Egy titokzatos üzenet rejlik benne...
Miután elolvassa a palackba zárt üzenetet, Theresán ellenállhatatlan kíváncsiság lesz úrrá: mindenáron meg akarja tudni,
vajon ki írhatta a gyönyörű szerelmes levelet egy
bizonyos Catherine-nek. A dolog nem hagyja
nyugodni, míg végül megismerkedik a palackpostát küldő férfival, Garrett-tel. A találkozásuk
szerelem első látásra, amit azonban beárnyékol
Garrett múltja és Theresa jelene, alakuló karrierje,
amelyet nem szívesen adna fel...
Nicholas Sparks titokzatos és megható történetében egyférfi és egy nő egymást keresztező útját
követheti nyomon az olvasó.
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Június 3 (hétfő) - 11 (kedd): zárva
Hétfő
8:30 - 12 13:30 - 18
Kedd
---------- 13:30 - 18
Szerda
---------- ----------Csütörtök ---------- 13:30 - 18
Péntek
---------- 13:30 - 19
Szombat 8:30 - 12 ----------(kivéve: minden hó első szombatján - zárva)
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN
Haladjunk tehát előre reménységben! Új évezred nyílik
meg az Egyház előtt, mint valami széles óceán, melynek
kalandjaiba Krisztus támogatására támaszkodva bocsátkozhatunk. Isten Fia, aki kétezer évvel ezelőtt megtestesült az emberek iránt viselt szeretetből, ma is folytatja
művét: átható tekintetre van szükségünk, hogy ezt megláthassuk, és főként tágas szívre, hogy magunk is munkálóivá legyünk. Vajon nem azért ünnepeltük-e a Jubileumi
Évet, hogy újra kapcsolatba kerüljünk reménységünknek
ezzel az eleven forrásával? Az általunk szemlélt és szeretett Krisztus most újra arra hív minket, hogy induljunk útnak: „Mentjetek tehát, tegyétek tanítványommá
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevére” (Mt 28,19). Ez a missziós parancs
bevezet bennünket a harmadik évezredbe, ugyanakkor
arra a lelkesedésre buzdít minket is, mint amely az első
keresztényeket hevítette: magának a Léleknek az erejére
számíthatunk, aki kiáradt Pünkösdkor, s aki ma is arra
ösztönöz bennünket, hogy folytassuk utunkat annak a
reménynek a jegyében, amely „nem csal meg” (Róm 5,5).
Az új évszázad kezdetén élénken rá kell térnünk a világ
új útjaira. Különféle utakon haladunk mi valamennyien
és különféle utakon halad valamennyi Egyház is, azok
között azonban nincs távolság, akik eggyé forrtak az
egyetlen közösségben – abban a közösségben, mely mindennap az eucharisztikus Kenyérnek és az Élet Igéjének
asztaláról táplálkozik. Minden vasárnap olyan, mint az
Utolsó Vacsora termében tartott találkozó, ahol a feltámadt Krisztus újra nekünk adja magát, mint amikor „a
hét első napjának” (Jn 20,19) estéjén megjelent övéi előtt,
rájuk „lehelte” a Lélek éltető ajándékát és elindította őket
az evangelizáció nagy kalandjára.

NYÁRI EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBOR

AUGUSZTUS 12-16, VÉRTES

Szeretettel várunk nyári táborunka idén is!
Jelentkezés Cselikovits Hertánál.
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A szent Szűz elkísér bennünket ezen az úton. Néhány
hónappal ezelőtt Rómában, a világ számos pontjáról
érkezett püspökökkel egyetemben, neki ajánlottam fel a
harmadik évezredet. Az elmúlt évek során számtalanszor
mutattam be és szólítottam úgy a Szűzanyát, mint „az
új evangelizáció Csillagát”. Egyben fényes hajnalunk és
biztos vezetőnk is ő. Magának Jézusnak a szavaival (vö.
Jn 19,26) így fordulok hozzá: „Asszony, nézd, a fiaid”, és
felkínálom neki az egész Egyház gyermeki szeretetét.


(részlet II. János Pál pápa apostoli leveléből a
2000. esztendő Nagy Jubileuma végén)

JÚNIUSI LITURGIKUS NAPTÁR


Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúrón szombatonként előesti szentmise 18 órakor)



Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között
Gyúrón a közösségi házban



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30



Szentségimádás a hónap 2. és 4. szerdáján 18 órától
június 2.

vasárnap - Urunk mennybemenetelének
ünnepe

június 7.

első pénteken – szentmise 18.30-tól,
előtte szentgyónási lehetőség

június 9.

Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének
ünnepe

június 15.

pénteken 19 órakor – Te Deum,
hálaadó szentmise, előesti szentmise

június 17.

vasárnap 11 órakor – Szentháromság
vasárnapja, ünnepi szentmise Gyúrón
(ezen a napon Tordason nincs szentmise)

június 23.

vasárnap – Úrnapja, ünnepi szentmise
és körmenet

június 28.

péntek - Jézus Szent Szívének ünnepe,
szentmise 19 órakor
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

Hogyan vezet Urunk a
gyermeknevelésben?

Milyenek a te gyerekeid? Ők is követnek másokat, vagy
irányzatokat, stílusokat? Nagyon trendik akarnak lenni?
Vagy engedelmesek? Vagy csak úgy csinálnak, mint a
tékozló fiú testvére, aki látszatra tett az apja kedvére?
Hiszem, hogy bármilyen korszakot is él a te gyereked
vagy a mi gyerekünk, Urunknak terve van vele. Hiszem-e,
hogy nem közömbös irántuk az Atya?
„Mert Isten nem személyválogató.” (Róm 2:11)
Milyennek kell lennem, hogy elfogadjam gyerekemet
még akkor is, ha az árral sodródik? Ilyen és ehhez hasonló
imádságban kell könyörögnöm az Úrhoz:
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd
meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el
tőlem!” (Zsolt 51:12-13)
Megújulás segíthet rajtam és rajtad, hogy el tudjam
hordozni szeretetben a rám bízottakat.
„Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem
készséges legyen,...”(Zsolt 51:14)
Miért? Azért, hogy alkalmassá váljak szeretetben való
elhordozásban.

Az 5. X után is jó dolog, ha nem feledkezik el az ember
arról, hogy én is voltam gyerek és fiatal felnőtt is. Nem
annyira ma volt, még akkor sem, ha időnkét úgy gondoljuk, mintha tegnap lett volna. Jó dolog, ha visszagondolunk a régmúltra, a harcainkra. Elsősorban saját magunkkal és másodsorban a szüleinkkel való küzdelmeinkre.
Nekünk is voltak meg nem értett korszakaink, főleg a
nálunk idősebbekkel.
Emlékszem, mikor a nyolcvanas évek elején az úgynevezett „csöveskorszakban”, képes voltam arra, hogy saját
magam beszűkítsem a farmernadrágomat kézzel varrva,
tűvel-cérnával. Mindent megtettem, hogy igazodjam a
kortársaimhoz. Nagyon lazának és borzasztó szabadnak
éreztem magam, mikor mindezt megfejeltem egy vegyvédelmi válltáskával, és vonszolva magamat csoszogva hordtam az Alföldi papucsot. Természetesen
tá ly o s o k
az első sorban csápoltam a KEK-en, ahova
3 - 8. o s z é r e !
rész
csak névre szóló igazolvánnyal lehetett
belépni a koncertekre. Nagyon büszke voltam, hogy közéjük tartozhatom.
Aztán jött a következő korszak, mikor
a Popper stílus hódított, persze azonosultam ezzel is mindenben, főleg a megjelenésemben. Aztán képes voltam az újabb
ru n k b a,
g ol tá b o
stílus kedvéért bedaueroltatni a hajamat,
h e te s a n
ní tó k
y
g
ta
e
i
k
lv
n
e
Vá ru
é s a ny a ny e sz th e te d
i
lv
e
órákat ülve a fodrásznál a Blahán az Unió
ny
a h ol
l fejl
k öd é sé ve
k öz re m ű
á so d a t
mellett. És még lehetne sorolni, hogyan
ny e lv tu d
sodródtam az árral, ami csak úgy vitt
magával, mert nem álltam ellene. Sokan
lemondtak rólam: tanáraim, később a
barátaim is.
De egyvalaki sosem mondott le rólam,
az édesanyám. Imádságban hordozott
engem is nap mint nap, a legkisebbet a
gyerekei között.
„Adj nekünk mégis segítséget az ellenség
el
len, mert az em
be
ri se
gít
ség mit sem ér!”
A tábor naponta
Időpont:
(Zsolt 60:13)
8.00-15.00-ig tart.
2019. július 15-19. (H-P)
Ő tudta, hogy Isten előtt nincs lehetetDélelőtt 3 nyelvóra
Helyszín: Tordasi Baptista Gyülekezet,
mellett megismerkedünk
len emberi természet, az Úr képes átforDózsa György utca 7.
a Biblia üzenetével.
málni és életeket tud menteni, a szakadék
Ezt is angol nyelven.
A tábor költsége: 7.000.- Ft/fő/hét
előtt megragadni és magához vonzani.
Délutánonként sport,
Testvéreknek kedvezmény!
játék
és
vetélkedők
„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan
gazdagítják a programot.
jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki
További információ és jelentkezés:
Szilágyi Ruth: 20/8862369
az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy
lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ.”
Szervezők: Tordasi Baptista Gyülekezet
Út a Reményhez Gyermek és Ifjúságsegítő Alapítvány
(Zsolt 121:1-3)

l
o
g
n
A
tábor

(www.utaremenyhez.hu)
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„...hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek meg
térjenek hozzád.” (Zsolt 51:15)
Én magam alkalmas vagyok a tanításra, helyén van az
életem, tiszta a szívem? Aki csak a múltat látja és nem
látja a jelenben a jövőt az olyan mint:
„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkal
mas az Isten országára.” (Lk9:62)
Meg kell látnom - látnunk a gyermekeinkben a jövőt és
hinnem kell és hinned kell, hogy a látszat csal. Hiszem,
hogy gyerekeimet és a te gyerekeidet is formálja és
csiszolja az Úr. Hinnünk kell, hogy nem hiába való a sok
törekvés, törődés, amit véghez vittünk és viszünk a gyermekeink életében.
„Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a remény
ség, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát
valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük,
amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. Ugyanígy
segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoz
nunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a
Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”
(Róm 8, 24-26)

RENDSZERES ALKALMAINK

Szeretettel hívjuk
hajnali imaközösségbe!

Ha csak tíz perce van arra, hogy a munkába vagy a suliba indulás
előtt imádkozzunk, akkor örömmel hívjuk!

Azért, hogy a nap jól induljon!
MINDEN KEDDEN ÉS PÉNTEKEN
5:00 és 6:30 - között bármikor!

HELYSZÍN: Tordasi Baptista Imaház, Dózsa Gy. u. 7.

Legyünk mi szülők állhatatosak az imádságban, és hordozzuk szeretetben a reánk bízottakat!
 Tordasról egy 9 gyermekes apuka, nevelőszülő,
szociális segítő és lelkipásztor

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Szerda
18:00

kéthetente
(hónap 1. és 3. szerda)
Házi közösség családoknál

Csütörtök
17:00

Barátkozók órája
(Isten igéjét tanulmányozók közössége)

Péntek
18:00

Férfikör
hónap utolsó péntekén

Szombat
17:30

Ifjúsági alkalom,
Baptitea (minden hónap
utolsó szombatja

Vasárnap
09:00

Bibliakör
óvodás és általános iskolás
gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00

Istentisztelet

Címünk: 2463. Tordas, Dózsa Gy. 7.
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com
Honlap: www.tordas.baptist.hu
Gyülekezezet pásztora: Bokros László
(Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)
TORDASI
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SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

VI. Gyomaendrőd Kupa
2019. május 4. - Gyomaendrőd
A Közép Magyarországi Régió Judo Szövetsége égisze
alatt megrendezett versenyen négy versenyzőnk vett
részt, az alábbi eredményeket elérve:
Lövei Vilmos
I. hely
Szabó Csaba Dániel
II. hely
Szabó Levente
II. hely
Szabó Levente Szabolcs III. hely

Országos Diákolimpia
döntő
2019. május. 11. - Kecskemét
Újabb bajnoki címmel gazdagodtunk!
Kecskeméten, a diák ”C” korcsoportnak megrendezett
országos Diákolimpia döntőn Szabó Levente nagyszerű
küzdelmekkel aranyérmet szerzett. Gratulálunk!


Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

80-100 cm-es oszlopos Smaragd tuják eladók (2500 Ft/db) - Botta Pál faiskola - Tel.: 06 22 668 051, 06 20 925 3312

AKCIÓ!!!

2019. június 7 - június 22-ig

Cím: Martonvásár, Budai út 26.
Tel.: 06/22 460-972 vagy 06/20 237-3547
Nyitvatartás: Hétköznap: 7-17 ig, Szombat: 7-12 ig
Megrendelés: martoncolor@gmail.com
Házhozszállítás egyeztetés alapján.

15 l

6390 Ft
426 Ft/l

2,5 l

4890 Ft
1956 Ft/l

Inntaler
beltéri falfesték

25 kg

5l

3590 Ft

7890 Ft

144 Ft/kg

1578 Ft/l

Platinum egyrétegű
beltéri falfesték

Széria Mester
gipszes vakolat
5-30 mm

Áraink az áfát tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelőségget nem vállalunk!
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Beküldő: Márki Ferenc

RECEPT

EGY TÖBB MINT 100 ÉVES
PUSZEDLI RECEPT:
RECEPT FÓRUM

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

Előző havi megfejtés: Sajnovics-kastély
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REJT VÉNY

Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb ételeit bármilyen
kategóriában, a dédi sütijétől kezdve, a villámgyors vacsora
megoldásokon át, az egyre népszerűbb vegán ínyencségekig.
Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyományos 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 vásárlási utalványt.
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.

?

MENTŐK

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

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA

1. Tordasi Hangya-,
Kulturális-, Családi-,
és Gyermeknap

06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

20 19. J ÚNI US 1 -2 .

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

Június 1. (szombat)
H E LYS Z Í N : T O R DA S , KÖZ TÁ R S A S ÁG Ú T 1 .
(I S KO L A A L AT T I T E R Ü L E T )
R E N D E Z V É N Y I D Ő TA R TA M A : 1 0.0 0 -1 6 .0 0
10.00 Kerékpáros ügyességi verseny a Rendőrség szervezésében
(nevezés a helyszínen)
10.30 Tordasi Strandröplabda Kupa a Felsővárosi Fésüs
Röplabda Akadémia Fehérvár és a MÁV ELŐRE SC Székesfehérvár
közreműködésével – szabad játék, bemelegítés
11.00 Rendőrkutya bemutató
11.30 Profi női strandröplabda bemutató
12.00 Tordasi Strandröplabda Kupa mérkőzések 1.
12.30 Profi férfi strandröplabda bemutató
12.45 Tordasi Strandröplabda Kupa mérkőzések 2.
14.15 Tordasi Strandröplabda Kupa eredményhirdetés
14.30 EX ATLON közönségtalálkozó és verseny gyermekeknek
a Dominikai Köztársaságban 42 nap alatt a legnagyobb bajnokok
közé emelkedő Kása András exatlonista vezetésével
16.00 Gyermeknapi Habparty
a martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel
A rendezvény ideje alatt (10.00-16.00)
tűzoltóautó, aszfaltrajz, légvár, arcfestés, élő csocsó, íjászkodási
lehetőség a kápolnásnyéki Szivárvány Törzs Közhasznú
Egyesülettel, édesség, aszalt gyümölcsök, vattacukor, játékok,
étkezési lehetőség a Pizza Sziget jóvoltából

TORDASI
STRANDRÖPLABDA
KUPA
Nevezés előzetesen:
info@fehervarvolley.hu,
illetve muvhaz@tordas.hu
vagy a helyszínen 11-12 óra között
Bemutató mérkőzések:
11.30 női strandröplabda
12.30 férfi strandröplabda
Mérkőzések:
12-14 óra között
2-4 fős csapatok nevezhetnek
női/férfi/vegyes kategória
1 játszma 15 pontig, a mérkőzés
két nyertes szettig tart
Díjazás korcsoportonként/
kategóriánként

Június 2. (vasárnap)
H E LYS Z Í N E K : T O R DA S , E M L É K E Z É S PA R K JA
É S H A N GYA M Ű V E L Ő D É S I H Á Z
R E N D E Z V É N Y I D Ő TA R TA M A : 1 4 .0 0 -1 6 . 3 0
14.00 Nemzeti Összetartozás Napja – koszorúzás a 10 éves
Tordasi Dalárda közreműködésével az Emlékezés Parkjában
14.30-tól a Kulturális Nap keretében a Hangya Művelődési
Házban fellépnek a Teremtőkert tánccsoportjai, majd a Művészeti Iskola
év végi gálaműsora tekinthető meg

Az eseményekre a belépés díjtalan,
a versenyekre nevezési díj nincs
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szombati rendezvénnyel
kapcsolatos információk:
+36 20 431 8624
Vasárnapi rendezvénnyel
kapcsolatos információk:
+36 20 245 6734

TORDAS

06 22/467-502

PizzaSziget_tabla_45x258.pdf

1

5/22/17

2:22 AM

CSATORNA ÜGYELETES
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
K

16-18

(Martonvásár)
H-P 8-17:30

13-17

Sz

16-18

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-12

Cs

8-11

P

12-16

06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

13-17
8-12
8-12

8-12

H

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

H
Sz
Cs

H

06 22/579-185

06 30/337-87-37

Gyógyszertár
(Tordas)

Tanácsadás
Sz

8-10

Cs

14-16

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Júni. 27. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 7-13
K, Sz 13-19

Júni. 18. K
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

