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VÍZELVEZETŐ ÁROK RENDEZÉSE
A Budapest-Balaton kerékpárút kapcsán ismét fel-
merült a Kajászó felől jövő csapadékvizek elvezetés-
nek a kérdése. Ennek megfelelő kezelése érdekében 
kitűzésre került a Kölcsey utca mögötti árok pontos 
helye. Ezt figyelembe véve elkezdődött az árokban 
lévő növényzet kivágása, amit az év elején követ majd 

az árok megfelelő keresztmetszetének a kialakítása.
Így folytattuk a korábbi években elkezdett külterületi 

csapadékvíz-elvezető árkaink rendezését, melyet a már 
elnyert csapadékvíz rendezési pályázatunk keretein 
belül tovább folytatunk.

 � Juhász Csaba polgármester
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TORDASIAK!
A vírussal az életünkben, kevesebb 
megszorítással, több oltással és 
sok munkával eltelt a 2021-es esz-
tendő is. Lassan megtanulunk együtt élni ezzel a hely-
zettel, mert úgy tűnik, könnyen nem szabadulhatunk 
meg a különböző mutánsok okozta fertőzési hullámoktól. 
Megtanuljuk úgy végezni a munkánkat, hogy közben 
jobban figyelünk egymásra, magunkra. Tavaly az év 
második felében már több rendezvényt tarthattunk, 
többször lehettünk újra együtt, megint találkozhattunk, 
örülhettünk egymásnak. Idén is köszönthettük, ünnepel-
hettük az időseket, a gyerekekhez ismét eljött a Mikulás, 
és karácsonykor csomagjainkkal újra örömet szerezhet-
tünk jó néhány embernek.

Közben jól haladtak a tervezett beruházásaink, pályá-
zataink előkészítései, és sokat sikerült is megvalósíta-
nunk, befejeznünk. Elkezdődött a Budapest-Balaton 
kerékpárút minket érintő szakaszainak építése, ahol 

megértette a lakosság érintett része, hogy számunkra 
ugyanolyan fontos, hogy ez a beruházás is az itt élők 
javát szolgálja és minőségben is magas színvonalat kép-
viseljen. Ezt képviseljük a továbbiakban is az építtető 
felé. Év végére elkészült az új (Széchenyi) utcánk aszfal-
tozása, a Somogyi utca egyik felének járdája, a Csillag-
fürt lakóparban a játszóeszközök telepítése és az ütés-
csillapító gumiburkolat aljzata. Megújult a tornaterem 
előtti járda, az Egészségház udvari bejárója, járda épült a 
Gyúrói úti lakóparkhoz, és teljes felújítottuk, bővítettük 
a ravatalozót. A Jókai utcai játszótér, a település csapa-
dékvíz elvezetése és néhány fejlesztésünk megvalósítása 
már az idei évre marad, de még várunk néhány beadott 
pályázatunk eredményére is. 

Összességében ismét több téren fejlődhettünk, 
melyekkel jobbá, szebbé tettük környezetünket és még 
jobban élhetőbbé településünket. Tudjuk, hogy számtalan 
feladat van még előttünk, melyekből idén is szeretnénk 
jópárat elvégezni mindannyiunk javára. Ehhez viszont 
továbbra is számítunk Önökre, a segítségükre, ötleteikre! 
Így kívánok boldog, békés és egészséges új évet!

 � Juhász Csaba polgármester
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GYÚRÓI ÚTI  
JÁRDAÉPÍTÉS
Szintén egy régi probléma és kérés oldódott meg azzal, 
hogy járdalapos járdával kötöttük össze a Gyúrói úti 
lakóparkot a településsel.

Sajnos, a korábbi beruházó sok más minden mellett ezt 
sem építette ki, így a település feladatává vált a probléma 
megoldása. Mivel az érintett terület nem az önkormány-
zaté, először megpróbáltuk telekmegosztással rendezni 
az ügyet. Azonban a területre több száz millió forint 
jelzálogjog van bejegyezve, akiknek tulajdonosai nem 
járultak hozzá a tervezett megosztáshoz.

Ezért döntött úgy a testület, hogy kisebb ráfordítás-
sal, használt lapokat felhasználva építtetjük ki a szük-
séges járdát.

Reméljük, ezzel is segítettük az ott élők közlekedését 
és kapcsolatát a településsel!

 � Juhász Csaba polgármester

A TORNATEREM 
ELŐTTI TERÜLET  
FELÚJÍTÁSA
A környéken megvalósult korábbi fejlesztések után 
(Egészségház melletti járda, belső udvar, gyalogátkelő) 
szükséges volt a tornaterem előtti tér rendezése is. Meg-
szüntetve a szintkülönbséget, új térburkolat került kiala-
kításra az ide telepített padok bevonásával. Ezek mögé 
az óvoda előtti parkolóhoz hasonló módon építjük ki a 
világítást. A régi járda vonalának kiemelésére, jelzésére 
visszakerültek az idei évben telepített virágládák is.

Az Egészségház korábban kialakított udvari bejárata a 
tornaterem épületéig kulturált aszfaltburkolatot kapott. 
Az útcsatlakozásnál szélesebb rész a két irányú forgalmat 
segíti, nem parkolásra szolgál.

Ezekkel a beruházásokkal vált véglegessé és a telepü-
lésünkhöz méltó módon rendezetté ennek az épületnek 
a környéke is. A belső udvar rendezése és kialakítása a 
jövőbeni terveink között szerepel.

 � Juhász Csaba polgármester
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FEJLESZTÉSEINK, EREDMÉNYEINK – 2021
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FEJLESZTÉSEINK, EREDMÉNYEINK – 2021
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30 ÉVES  
A TORDASI KISBÍRÓ 
2. rész

2006. októbertől új emberek kerültek a falu vezetésébe, 
így az újság szerkesztésének feladatát is más látta el. 
Az újság címlapjára a polgármesteri köszöntők kerültek 
„Kedves Tordasiak” címmel, majd egyre több kép került be, 
de ugyanakkor folytatódtak a testületi jegyzőkönyvek 
összefoglalói, az iskolai-óvodai hírek, a művészeti iskola 
beszámolói és a korábbi intézményi-, szervezeti-, egye-
sületi rovatok. A 2007-től kezdődő számok rendszerint 
tartalmaztak politikai tartalmú írásokat; nyílt leveleket, 
„üzeneteket”, melyeket a falu korábbi és akkori képvise-
lői címeztek egymásnak, illetve válaszoltak a falu másik 
újságjában megjelent nyílt levelekre, megszólításokra.
Néhány érdekesség, melyről a Kisbíró beszámolt 2007 után:

 � 2007. áprilisban megalakult a Gyúró-Tordas Körjegyző-
ség; először szerepeltek a ballagó nyolcadikosok fotói

 � 2007. május 1-jén volt az első duatlon Tordason
 � 2007.10.07.: népszavazás téglagyár létesítéséről, mely 
618 nem és 355 igen szavazattal zárult

 � 2007.10.17.: tűz ütött ki az iskolában
 � 2008.03.16.: önkéntes munkában lefestették a Jókai 
játszótér játszóelemeit

 � 2008 márciusában tavaszi falufásítási akció volt: 182 fa, 
350 cserje került a közterületekre (Szabadság úti kanyar 
mellett, Arany János összekötő út mellett, Sajnovics tér, 
Hangya sor, falu eleje, sportpálya) önkéntesek révén

 � ugyanekkor a 2007-2008-ban született csecsemők 
ajándékfát kaptak, melyet szüleik otthonaikban ültet-
hettek el

 � 2008 tavasza: megújult a szabadtéri színpad
 � 2008 júniusában már írtak arról, hogy Tordasra új óvo-

dát terveznek; melyek első látványtervei a 2009. januá-
ri számban szerepeltek; az alapkőletétel 2009.06.06-án 
volt; 2009. júliustól pedig elindult az „Új óvodánk lesz!” 
rovat, ami beszámolt minden adománygyűjtésről, tá-
mogatásról, az építkezés folyamatáról, egészen a 2010. 
szeptember 4-i átadóig

 � 2008. szeptembertől az újság havonta jelenik meg
 � 2008 októberében átadták az iskolát és a sportpályát 

összekötő gyalogos hidat, valamint az iskola udvarán 
lévő hajó-játszóvárat

 � 2010 áprilisában a Polgármesteri Hivatal mögötti lakás 
egy falának kibontásával és felújításával kialakítottak 
egy új (pénzügyes) irodát a hivatalban

 � 2010 tavaszán feszület került a falu elejére, majd ké-
sőbb, 2011 őszén a temetőbe is elkészült a kereszt

 � 2010. június: megnyitott a Cifra pince 
 � 2010. szeptember: zajlott a belterületi utak felújítása, 

elkészült a kisiskola (régi könyvtár) felújítása
 � 2011-ben megrendezésre került a „Tordas legrendezet-
tebb utcája” verseny, melyet akkor a Jókai utca nyert

 � 2011 októbertől színes képek kerültek az újságba; azóta 
szerepel az októberi számokban a helyi 90 év felettiek 
fényképe; és elkészültek az öreghegyi térképes táblák

Ekkor is voltak állandó rovatok: Benkő László írásai a 
magyar ősökről, Szabó Erik „Webre fel!” internetes tarta-
lomajánló sorozata, Varga Sándor írásai Tordas történel-
méről és a „Gyerekoldal”, ahol állandó jelleggel szerepeltek 
gyerekeknek való tartalmak.
Az újság utóbbi 10 éve néhány kiemelt mozzanatban:

 � 2012. április: Németh Ildikó megkapta a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje kitüntetést

 � szintén ezév áprilisában füvesítésre került az új óvoda 
udvara; készült egy bemutató írás a Tordasra költözött 
13 gyermekes családról

 � 2012. június 2-án rovásírás helységnévtáblát avattak a 
falu végén; június 11-én pedig átadták a munkaterüle-
tet, megkezdődött a főút felújítása

 � 2012 júniusában átadták a felújított tornatermet (öltö-
zők kialakítása, nyílászárócsere, új kazán, napelemes 
rendszer telepítése)

 � 2012 augusztusában útjára indult a helyi termelői piac, 
mely minden hónap elején, (akkor még) a Sajnovics 
parkban kapott helyet

 � 2012. szeptember: befejeződött a főút építése, melyet 
2012. november 8-án át is adtak; felújításra került a 
kátyús Hangya sor teteje, aszfaltutat kapott az óvoda 
belső udvara

 � 2012 szeptemberében ismét megújult Tordas honlapja
 � 2013. januártól a Körjegyzőség helyett Tordasi Közös 
Önkormányzati Hivatal lett, melynek székhelye Tor-
dason, kirendeltsége Gyúrón volt

 � 2013. március 1-jén került átadásra a felújított művelő-
dési ház, melynek során új nyílászárók kerültek besze-
relésre, korszerű vizesblokk épült, a régi konyhából kis-
terem, a korábbi irodából olvasóterem lett, épült egy új 
rész a stúdiónak és a meglévő helyiségek is megújultak

 � 2013 márciusában Kása Béla helyi fotóművész is meg-
kapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést

 � 2013 tavaszán megalakult a Tordasi Futóklub
 � 2013. szeptember: háromsávos futópálya épült a sport-
pályán

 � 2013 őszén elkezdődött a Sajnovics park felújítása; a 
sportpályán az edzőterület kialakítása, a bokros rész 
kivágása és új facsemeték telepítése

 � 2014. januárban számolt be a hírről, hogy az iskola fel-
újítására pályázatot nyert az önkormányzat; nyáron 
elkezdődtek a felújítási és bővítési munkálatok; majd 
2015-ben került átadásra a kész épület

 � 2014. április 4-én átadásra került a Sajnovics park: ki-
alakításra kerültek a járdák (boltok és posta összeköté-
se), pergolák-, padok-, kandeláberek kaptak helyet



7T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  j a n u á r

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

2021. november
Tordas Község képviselő-testülete a 2021. november 
30-án tartott rendes nyílt ülésén

 � úgy döntött, hogy a beérkezett ajánlatok közül a Biot-
rans Kft.-vel kíván közszolgáltatási szerződést kötni a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz el-
szállítása céljából 2021. december 1-től 2026. december 
31-ig szóló időtartamra; 

 � elfogadta a 2022. évi munkatervét;
 � meghosszabbította 2022. november 30-ig a Máté Ág-
nessel kötött lakásbérleti szerződést

 � meghatározta a 2022. évi belső ellenőrzés témáját, me-
lyek a következők:

 � Normatíva elszámolás ellenőrzése a Tordasi Polgár-
mesteri Hivatalban és a Tordasi Mesevár Óvodában;

 � Munkaügyi, személyügyi ellenőrzés (kinevezés, beso-
rolás, személyi anyag tartalma, munkaköri leírás meg-
léte);

 � Tordas Öreghegyen, az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 1427 hrsz.-ú 1177 m2 -es és a 1428 hrsz.-ú 1193 m2 
nagyságú telkek értékesítésével kapcsolatos napirend 
tárgyalását a 2022. január 25-én sorra kerülő ülésére 
halasztotta.

 � mint a ráckeresztúri szennyvíztisztító telep résztulaj-
donosa, hozzájárult a Martonvásár M7 autópálya mel-
letti Spanyol-dűlő terület Ipari Park fejlesztése kapcsán 
szükséges szennyvíz tisztító kapacitás bővítő beruhá-
zás elvégzéséhez.

Rendeletek
 � A településkép védelméről szóló 5/2018. (III. 28.) ren-

delet módosítása értelmében elfogadta, hogy a telepü-

lésképi eljárásokról átruházott hatáskörben, a további-
akban is a polgármester dönt. 

 � módosította szociális ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 
30.) rendeletét;

 � módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgálta-
tásról szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendeletét 
az új közszolgáltató megnevezésével;

 � elfogadta a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 
9.) önkormányzati rendelet módosítását.

Zárt ülés keretében
 � döntött arról, hogy a 2022. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázaton a tá-
mogatottak által elnyerhető havi összeg 5.000 Ft (me-
lyet a pályázó 10 hónapon keresztül kap és a megye 
ugyanennyi összeggel egészít ki);

 � úgy döntött, hogy minden pályázót, vagyis 5 hall-
gatót támogat a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíjrendszer pályázaton;

 � úgy határozott, hogy a Tordasi Tanulmányi Diá-
kösztöndíj összegét 10 hónapos időtartamra 20 000,- 
Ft/hó/fő összegben határozza meg;

 � úgy döntött, hogy minden pályázó, vagyis 5 diák ré-
szesül a Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíjban;

 � a 2022. január 25-én sorra kerülő képviselő testületi 
ülésre halasztotta a Petőfi utcai ingatlanok kert végi 
túlhasználatával kapcsolatos napirend tárgyalását.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a veszélyhely-
zet idején hozott polgármesteri döntések megtalálhatók:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

 � 2014 májusában elkezdődött a strandröplabdapálya ki-
alakítása a Sportcentrum területén, melynek júliusban 
volt az átadója

 � 2014 nyarán elkezdődött a Gesztenyés út mentén a 
futó- és görkorcsolyapálya (járda) kialakítása és fitnesz 
eszközök telepítése

 � 2014. augusztus: urnafalak építése a temetőben; Tor-
das Község Önkormányzata megszerezte Tordas má-
sodik legrégebbi, 1748-as pecsétnyomóját

 � 2014. november: Balogh Elemér szobra visszakerült ere-
deti helyére, a Hangya elé; és elkészült Tordas új címere

 � 2015 nyarán átadásra került a Sportcentrumban a ke-
rékpáros pihenő, biciklitároló, a fitnesz eszközök és a 
pingpongasztalok; július 11-én pedig az Etyek-Ercsi és 

a Budapest-Balaton kerékpárút helyi szakaszának át-
adása is megtörtént

Az újság hasábjain ekkoriban állandó rovatok voltak Nagy 
Miklós helyi szobrászművész írásai Szobraink nyomában 
címmel, a Gyerekoldal, az intézmények és helyi közössé-
gek beszámolói (önkormányzat, iskola, művészeti iskola, 
könyvtár, művelődési ház, Teremtőkert, piac), illetve a 
sport szakosztályok is rendszeresen beszámoltak a tagok 
havonta elért eredményeiről. 2014 októberétől egy szin-
tén több számban, folytatásban megjelent rovat is része 
lett az újságnak, ahol helyi idősekkel készült beszélgetést, 
az ő visszaemlékezéseiket olvashattuk. 

Folytatás a következő számban.

*A jubileum kapcsán észleltük, hogy a lapok elején megjelenített évfolyamszám nem valós. Megkeresve a hiba okát, 
kiderült, hogy a IX. évfolyam elején (1999.), az újságokra XI. került. Így minden további számozás a valóssal ellen-
tétben kettővel eltolódott. A következő lapszámok korrigált évfolyamszámmal fognak szerepelni.
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II. TORDASI  
OPERETT EST 
Pohly Bogival, Hoffmann Richárddal és a 
sztárvendég, örök fiatal Oszvald Marikával

November 24-én a Tordasi Esték a Hangyában projek-
tcímű rendezvény-sorozat ezen állomása is az EMMI 
támogatásával valósult meg. Sajnos a járványhelyzet 
miatt, az amúgy is többszörösen átütemezett programot, 
sokan visszamondták a regisztráltak közül, de ennek 
ellenére is nagyszerű hangulatban, vastapssal, közös 
énekléssel, táncolással zajlott az előadás. Köszönet érte a 
fellépőknek és az agilis, mindig szuper közönségünknek! 
A műsort követően zsíros kenyérrel vendégeltük meg a 
nagyérdeműt. 
Fotók: Milichovszky Emőke

KARÁCSONYI  
CSOMAGOK
Tordas Önkormányzata fontosnak tartja a rászoruló csa-
ládok és egyedül élő idős emberek egész évben történő 
támogatását, ez az igény pedig a karácsonyi időszakban 
fokozottabban jelentkezik.

Az idei évben 50 szociálisan rászoruló tordasi család kap-
hatott 18.000 Ft értékű természetbeni támogatást, mely-
lyel az Önkormányzat igyekezett számukra is ünneppé 
varázsolni ezt az időszakot.

Ezen felül további 55 lakó és családjaik részesültek 8.000 
Ft értékű önkormányzati, természetbeni karácsonyi 
csomagban. Ők szintén anyagi helyzetük vagy épp idős 

korukra/egyedül élésükre való tekintettel kerültek kivá-
lasztásra az előző évekhez hasonlóan.

Bízunk benne, hogy ezekkel a csomagokkal minden érin-
tett számára sikerült meghittebbé tennünk az ünnepeket!
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MIKULÁS, MIKULÁS...
A sokéves hagyománynak megfelelően, december 6-án 
hozzánk is ellátogatott a Mikulás. A Hangyában Pomázi 
Zoltán műsorával kedveskedtünk a járványhelyzet miatt 
ezúttal «csak» az óvodás gyermekeknek, akik termé-
szetesen személyesen is találkozhattak a Mikulással. A 
csomagok kiosztását követően együtt sétáltak vissza 
az óvodába, ahol a csoportokban új játékok is várták a 
nebulókat. 

A Nagyszakállú kérésére az Önkormányzat segített 
eljuttatni a 0-3 éves gyermekek részére is a nekik járó 
csomagokat, ezzel egyidőben pedig az iskolások is meg-
kapták a piros ruhás ajándékát.  Reméljük, jövőre már 
valamennyi gyermeket személyesen tudjuk üdvözölni a 
művelődési házban. 
Fotók: Milichovszky Emőke



10 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  j a n u á r

ADVENTI VÁSÁR A 
SAJNOVICS PARKBAN
December 4-én második alkalommal került megrende-
zésre a Tordasi Adventi Vásár. A helyi kézművesek, ter-
melők igényes termékekkel, az óvoda és iskola remek, 
saját készítésű portékákkal készült a szombat délutáni 
eseményre. A Sajnovics téri park hamar megtelt helyi és 
környékbeli családokkal, kíváncsi látogatókkal, finom, 
ünnepi illatokkal. A forralt bort és teát, nem akármilyen 
„díszletben”, ezúttal a Tordasi Polgárőrség tagjai készítet-
ték, kínálták folyamatosan és természetesen ingyenesen 
a nagyérdemű számára. A színpadi programok sorát a 
Tordasi Katolikus Kórus kezdte, amelyet a Dance NRG 
Tánciskola tordasi gyermek csapata, majd az Alkotóház 
ad-hoc népi formációja a Napudvar Együttes folytatott. 
Ezt követően nagy sikerrel szerepeltek a Művészeti Iskola 
növendékei, valamint a Mesevár Óvoda Katica csoporto-

sai is. A rajongók sem maradtak sztárvendégek nélkül, a 
rendezvényen fellépett „Karácsonyra hangolva” műsorá-
val az Artisjus-díjas Szekeres Adrien, valamint a Meg-
asztár 3 második helyezettje és 2006 férfi hangja kiváló 
énekesnő párjával Varga Feri & Balássy Betty.

Köszönjük minden munkatársnak, szolgáltatónak a 
profi hozzáállást, a termelőknek, kézműveseknek a kite-
lepülést, a nagyszerű színpadi produkciókat valamennyi 
közreműködőnek, felkészítőknek, pedagógusoknak, a 
mindenkori segítséget, előkészületeket „A brigádnak” 
(Péternek, Vilinek, Janinak), polgárőreinknek, hogy a 
forró italok biztosításával senkit sem hagytak „kihűlni”! 
Külön köszönjük a támogatást Juhász Csaba polgármes-
ternek és Tordas Község Önkormányzatának, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának (fűtött színpad, fény és 
színpadtechnika) és nem utolsó sorban Nektek, a Kedves 
Közönségnek, akik megtiszteltétek jelenlétetekkel, han-
gulatosabbá tettétek a sok tapssal, tánccal, közös ének-
léssel a II. Tordasi Adventi Vásárt. 
 Fotók: Milichovszky Emőke
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KÉPEKBEN
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Bodó Bátor
2021. 04. 05.

Nagy-Lukács Doroti
Bodó Dániel

Low Ilona
2021. 03. 13.

Konczos Kata
Lőw Márton

Lugosi Bertalan
2021. 04. 16.
Babos Ágnes
Lugosi Gábor

Mészáros Kristóf 
2021. 07. 24.

Gulyás Borbála
Mészáros András

Pogány Petra Szof i
2021. 09. 14.

Rumpler Andrea
Pogàny Zsolt

Paksy Levente
2021 .09. 16.

Simonyi Flóra
Paksy András

Taierling Emma

Egervölgyi Gergely
2021. 01. 02.
Eszes Erika

Egervölgyi Gergely

Diószegi Maja
2021. 01. 14.

Bondor Mónika
Diószegi Levente

Szeretettel  
köszöntjük  
a 2021-ben  
született  

gyermekeket!
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Jezsó Zita 
2021. 05. 27.

Kolláth Zsófia
Jezsó Zoltán

Horváth Gréta
2021. 06. 28.

Rácz Rita
Horváth Gábor

Kovács Árpád
2021. 07. 04.

Kovács-Pál Anikó
Kovács Árpád

Lepsényi Dorka
2021. 10. 5.

Bradák Andrea
Lepsényi József

Jakab Luca
2021. 10. 18.
Jakab Árpád
Jakab Renáta

Baán István
2021. 12. 01.
Tóth Judit

Baán István

Pap Johanna
2021. 01. 17.

Berki Viktória
Pap Zoltán

Galambos Flórián Ábel 
2021. 01. 20.
László Judit

Galambos Dávid

Jung Luca Zorka
2021.02.01.

Blaskó Fruzsina
Jung Tamás
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GRAWE Nyugdíjbiztosítás  
20% adójóváírással, akár  

130.000.-Ft!
16-55 év között!

Keressen bizalommal!
Elérhetőségeim: Telefon: 06306199436

E-mail: tomanilon@gmail.com  
facebookon, messengeren is tájékozódni lehet

Toman Ilona  
MIC igazgatóhelyettes  
GRAWE  
Életbiztosító ZRT.
Függő közvetítője
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ADVENT  
AZ ISKOLÁBAN
“Köszöntést mondanak a Kisdednek, 
Ki váltságot hozott az embernek”

Amikor e sorok megjelennek, talán már a karácsonyfa 
sem díszeleg a nappalinkban, a mézeskalács illata is tova 
lett és az utolsó bejglimorzsák is eltűntek az asztalról. 

Mégis szívmelengető érzés felidézni a decemberi várako-
zás egy-egy pillanatát, azokat az eseményeket, amelyek 
felkészítették lelkünket az ünnepre. 

Nagyot dobbant a tanáriba belépő szíve, ami-
kor meglátta advent első – amúgy szürke és boron-
gós – hétfőjének reggelén a szorgos “angyalok” keze 
munkájának eredményét: a karácsonyi díszekbe 
öltöztetett helyiségeket és a személyekre szabott 
kalendáriumot, melyet aztán nap mint nap izgatottan 
nyitogattak a felnőttek. És ha már fények: elkészült 

IS
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O
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– részben szülői adakozásból – az aula új világítása!
Öröm volt látni az adventi vásár alkalmi színpadán a 

művészeti iskola növendékeit és tanárait, ahogy műso-
rukkal színesítik a programot. Táncosaink, zenészeink 
hosszú idő után állhattak ismét közönség elé. 

Mivel december 11. idén munkanap volt, mi is “munká-
val” töltöttük e szombatot – lelki napot, adventi ráhangoló-
dást tartottunk az ifjúság számára. Kicsik és nagyok egya-
ránt megtapasztalhatták az alkotómunka örömét, előadást 
hallgathattak “Karácsony a művészetekben” címmel és 
templomunkban egy rövid imával zárhatták a délelőttöt. 
Köszönjük a közreműködő atyák és nővérek segítségét!

Iskolánk is csatlakozott a “Szeretlek Tordas” közösség 
kezdeményezéséhez és helyet foglaltunk a 13-as szám-
mal a világító adventi kalendáriumban.

Sajnos a járványhelyzet miatt sokan (tanárok és diá-
kok egyaránt) hatósági karanténban töltöttek hosszú 
napokat ebben az időszakban. Aggódtunk mindazo-
kért, akik a betegséggel is meg kellett, hogy küzdjenek. 
Közös karácsonyi ünnepséget idén sem tarthattunk, 
mégis, amikor mi, tanárok egy koccintás erejéig össze-
gyűltünk, reménnyel a szívünkben kívántunk egymás-
nak: Áldott karácsonyt!

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK  
a ráckeresztúri  
drogterápiás otthonban

Az MRE KIMM ráckeresztúri drogterápiás ott-
honába egy – elsősorban – FÉRFI TERÁPIÁS, 
ILLETVE SZOCIÁLIS SEGÍTŐ munkatársat 
keresünk.

Olyan jelentkezőt várunk, aki szeretne elköteleződni 
és közreműködni tinédzser és fiatal felnőtt férfi szenve-
délybetegek felépülésében, jártas a csoportműködés és 
személyiségfejlődés területén, esetleg szociális segítői 
képzésben vett részt. Tevékenységéhez tartoznak majd 
a csoportvezetés, huszonnégy órás ügyelet, egyéni 
esetkísérés, adminisztráció, egyes, a ház működéséhez 
tartozó felelősségterületek, stábülések, nyári egyhetes 
tábor. 

Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag meg-
emelt szociális munkabér, cafeteria, útiköltség-támoga-
tás, támogató munkahelyi környezet. 
Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint.
A jelentkezés menete:
Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél a bér-
igény megjelölésével „terápiás munkatárs” jeligére az  
eszter@kimm.hu címre.

A református egyház ráckeresztúri drogterápiás 
otthona ÜGYVITELI MUNKATÁRSAT keres.
Az új munkatárs feladatai:

 � munkaügy, ágazatipótlék-igénylés, elszámolás,
 � gondozotti, beteglétszám nyilvántartása, normatí-
vák hozzárendelése, elszámolása,

 � adminisztráció, ellenőrzések koordinálása,
 � jogi, hatósági adatszolgáltatás,
 � szabályzatok, szerződések aktualizálása,
 � GDPR megfelelés,
 � fejlesztő foglalkoztatás koordinálása,
 � egyéb hozzárendelt, nem jogi és adminisztratív felada-
tok,

 � tervezés, elemzés, kapcsolattartás.
Elvárások: érettségi/főiskolai végzettség, ügyviteli, 
adminisztratív területen szerzett tapasztalat, precíz 
munkavégzés, priorizálás, hatékony kommunikáció, 
keresztyén értékrend.
Előny: szociális, egészségügyi területen szerzett 
munkatapasztalat.
Amit ajánlani tudunk: a 2022-ben államilag meg-
emelt szociális munkabér, cafeteria, útiköltség-támoga-
tás, támogató munkahelyi környezet, határozott idejű 
munkaviszony.
Munkaviszony kezdete: megállapodás szerint.
A jelentkezés menete:
Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél a bér-
igény megjelölésével „ügyviteli munkatárs” jeligére az 
eszter@kimm.hu címre.
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MESEVÁR HÍREK
„Ha pásztor lennél vagy bölcs,
Kétezer évvel ezelőtt élnél,
Vajon mit tennél, 
Mondd csak mit tennél,
A jászolhoz ugye eljönnél?”

December a szeretet és a csodák hónapja. Csoda, melyben 
a békességet, önzetlenséget minden embernek meg kell 
találnia. A hit, remény, öröm, szeretet az adventi koszorú 
jelképei. A négy gyertya szellemében telt a várakozás 
időszaka. Óvodánkat pompás ünnepi díszbe öltöztettük. 
A szülői és az óvodai közösség lelkesedésének, örömteli 
készülődésnek köszönhetően a Tordasi Adventi Vásárt 
csodás közös élményként éltük meg. Portékáink szorgos 
kezek munkáját dicsérték. A Katica csoportos gyerme-
kek kedves ünnepi műsorral készültek ezen alkalomból. 
Hálás köszönet mindenkinek az előkészületekért, az 
odaadó munkáért! December 6-án a Mikulás bácsi láto-
gatott el közénk. A Hangya Művelődési Házban Pomázi 
Zoltán meglepetés műsora után a Mikulás bácsi is közös 
énekléssel, beszélgetéssel és csodás meglepetésekkel 
ajándékozta meg a gyermekeket. Majd visszakísért 
minket óvodánkba. Luca napján a boszorkányságokat, 
babonákat, régi szokásokat, népi hiedelmek sokaságát, a 
Luca napi kotyolást mutattuk be az apróságoknak. Luca 

napi játékokat játszottunk, búzát ültettünk, hagymából 
megjósoltuk a következő év időjárásának jellemzőit is.  
December szeretetben, örömben telt pillanataiban kicsit 
másképp ünnepeltünk, mint szokás. Reménykedve, a hit 
és az őszinte szeretet erejében teltek napjaink. A sok-sok 
segítségnek, odaadó figyelmességnek köszönhetően a 
meghitt, szép pillanatokról képeink is árulkodnak. Sze-
retném megköszönni a Szülői Közösségnek, Juhász Csaba 
polgármester úrnak, Zay Andrea jegyző asszonynak, az 
Önkormányzat dolgozóinak, a műszaki brigádnak, Dr. 
Harbula Ildikónak, a Tordasi Mesevár Óvoda munkatársi 
közösségének a sok- sok önzetlen segítséget, együttmű-
ködést és nektek, Gyerekek, hogy nap mint nap kedves 
pillanatokkal ajándékoztatok meg minket!

Az Újévre kívánok Mindenkinek:
Boldogságot, békességet,
Szeretetet, kedvességet,  
Tiszta hitben erős lángot,
Isten által legyél áldott!
Ezt kívánom az Újévre,
S ne legyen több gondod végre!
Éld meg, mit a szíved kíván,
Ne bukjon el egy-egy vitán.
Így érezd, hogy szép az élet,
Kívánok boldog Újévet!
(Tóth Enikő)

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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MTI VAGYTOK A VILÁG 
VILÁGOSSÁGA
November utolsó hétvégéjén Péliföldszentkeresztre 
látogattunk a Szaléziakkal. Maga a település kis lélek-
számú, viszont gyönyörű! Ezen a hétvégén az adventre 
készülődtünk.

A hétvége jelmondata: „Ti vagytok a világ világossága”.
Amikor megérkeztünk, szobákba osztottak minket, 

lepakoltunk megvacsoráztunk, és kezdődtek is a prog-
ramok. Elsőként négy csapatba osztottak minket. A csa-
patok témákat kaptak, amiről beszélgetni kellett, aztán 
énekeket tanultunk. Mindezek után, az est lezárásakép-
pen elmentünk egy esti misére. A másnap reggel egy tör-
ténettel kezdődött, melynek egy részét aznap felolvasták 
nekünk. A csapatoknak, úgymond, elemezniük kellett 
a történetet és újabb dalokat tanulni. Utána jött az én 
személyes kedvencem, a kézműves foglalkozás, ahol sok 
dologgal vártak minket: lehetett például keresztet készí-
teni madzagból, gyertyát mártani, kopogtatót készíteni, 
mézeskalácsot díszíteni és képeslapot írni. Aznap lehető-
ségünk volt gyónni vagy csak beszélgetni az Atyákkal és 
a Nővérekkel. Én beszélgettem az egyik Nővérrel, jót tett 
a lelkemnek. Az utolsó nap elsétáltunk a Mária szobor-
hoz, visszafele pedig a Rózsafüzér Imádságot mondtuk 
el. Amint visszaértünk, a templomba mentünk Szentsé-
gimádasra, utána megebédeltünk és mindenki hazaindult.

Amit a lelki hétvégétől kaptam, az a lelki feltöltődés, új 
barátok és egy jó emlék. Már nagyon várom a következő 
ilyen hétvégét!

 � Széll Bernadett

AZ ORATÓRIUM  
ÉLETÉBŐL
Decemberben az oratóriumban arra törekedtünk, hogy 
segítsük a gyermekeket és a fiatalokat a karácsonyi készü-
letben. A falu adventi vására és a december 11-i munkanap 
miatt csak kevés szombaton találkozhattunk. Advent 
első hétvégéjén beszélgettünk a készület fontosságáról, 
játszottunk és készítettünk mécses tartókat, miközben 15 
tordasi kamasz Kati nővérrel a Szalézi Ifjúsági Mozgalom 
lelkinapjaira utazott Péliföldszentkeresztre, ahol 120 fia-
tallal együtt töltötték a hétvégét. Az egyik résztvevő egy 
részletes beszámolót is írt róla.

A téli szünet kezdetén sok osztály karanténban volt, 
így csak a legbátrabbak jöttek, hogy oratóriumi közösség-
ben karácsonyozzunk. Míg a gyerekekkel beszélgettünk, 
az angyalok is megérkeztek, csak éppen az ajándékot 
elejtették útközben, de a szemfüles gyerekek könnyedén 
megtalálták. Az közelgő ünnephez illő diós bejglit min-
den gyerek és fiatal örömmel uzsonnázta.

Amikor a kollégiumokból hazatértek a fiatalok, az 
animátor közösség külön is összegyűlt. A kortárs közös-
ség fiatalok életében betöltött fontosságát jól tükrözi 
két kisanimátor lány sajátos alkotása. Időt nem sajnálva 
készítették el a mézeskalács feliratot: „Animátorok – 
Oratórium”, mely nemcsak szép és kedves meglepetés 
volt, hanem finom is. A közös étkezés és a játék előtt a 
lelkünket az imádságban hangoltuk az ünnepre, és így 
fohászkodtunk: „Urunk, adj nekünk szemet, hogy a 
Gyermekben felismerjük Isten mosolyát.  Adj nekünk új 
szívet, hogy befogadjuk Őt, hogy megértsük üzenetét. 
Végül adj erőt, Élő lelket, hogy az Úr nyomában járjunk 
egész életünkön át.” (Suenens bíboros). Hiszen a szalézi 
animátor nem csak egy szabadidős animátor, hanem az 
Istentől kapta a meghívást a szolgálatra, hogy kisebb 
gyermekekkel törődjön. Ilyen lelkülettel várjuk 2022-ben 
is a szombat délutánon 14-16.30 között a gyermekeket, 
16.45-18.45-ig pedig a kamaszokat az Oratóriumba!
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TORDASI  
POLGÁRŐRSÉG HÍREI

Adventi Vásár 
December 4.

Ezúton is szeretnék megköszönni minden látogatónak, 
támogatóinknak, adományozóinknak, hogy ellátogattak 
és fogyasztottak a Tordasi Polgárőrség sátránál! Szívből 
örülünk, hogy hozzáadhattunk a tordasi Adventi vásár 
jó hangulatához. Továbbá és nem utolsó sorban köszö-
net Tagtársainknak a helytállásért, a finom borokért, a jó 
pálinkáért és az életmentő lilahagymás zsíros kenyérért!

Tordasra hoztuk a Mikulást 
December 5.

Tordasra hozta a Mikulást a Polgárőrség! Nem hagy-
hattuk, hogy a falu gyermekei ajándék nélkül maradja-
nak (Tordason az önkormányzat jóvoltából az összes óvodás, 
iskolás és 0-3 éves kapott mikulás csomagot! a szerk.), így a 
rénszarvasokat megkímélve juttattuk el a szaloncukrokat 
mindenkihez! Nagy büszkeség, hogy csak jó gyerekekkel 
találkoztunk, hisz virgácsot senki sem kapott.

Példátlan összefogás a helyi 
vállalkozók között
2021. 12. 23-án jótékonysági székelykáposzta főzésbe 
kezdtünk. Az étel 12 kg húsból és 17 kg káposztából 
készült, amit teljes mértékben felajánlásból kaptunk. 
Kántor Ferenc és Vranek Andrea 25 kg kenyérrel és 
szaloncukorral segítette a jótékonysági akciónkat. 
Összesen 79 adag meleg ételt sikerült kihordanunk 
60 házhoz! A csomagokba került még gyümölcs, 
szaloncukor és beigli is a sok-sok tordasi angyalnak 
köszönhetően!

Külön köszönet Gáspár Csabinak a káposztáért, 
Bradák Gyurinak a húsért, Kántor Ferinek a kenyérért, 
Bakos Irénnek és Liptainé Emmának a támogatásért, 
főzésért és Mindenkinek, aki pénzzel támogatta a 
megmozdulást! Köszönjük a Hangya Művelődési 
Háznak is a főzési helyszín biztosítását.

Példátlan összefogás történt a helyi vállalkozók 
között, és reméljük hagyományőrzést teremtünk! 
Köszönjük Mindenkinek, aki részt vett a Jótékony-
sági székelykáposzta létrejöttében!

Egészségben gazdag, boldog új évet kívánok!

 � Márkus Pál

Kérjük, ha bármilyen gyanús mozgást észlel, 
értesítse a hatóságot a 107-es vagy 112-es ingyen 
hívható segélyhívószámok valamelyikén a további 
bűncselekmények megelőzése érdekében!
Ha szeretnéd támogatni az egyesületünket, akkor 
kizárólag Márkus Pál elnököt keresd, vagy ha utalni 
szeretnél, akkor a 
TORDASI POLGÁRŐRSÉG
11670009-07856100-70000008 
bankszámlaszámra teheted meg!
Közleménybe kérjük, írd az ADOMÁNY szót!

Tagtoborzásunkat is folytatjuk, továbbra is várjuk a 
szolgálatra jelentkezőket!
Ha szeretnél egy szuper csapat tagja lenni, akkor 
,,Adj egy éjszakát vagy nappalt a biztonságért!”
Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyúj-
tanak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken: 
Gucsek László +36 70 371 7067
Cifka János +36 30 932 9556 
Márkus Pál +36 30 727 6910
Szakmáry Zoltán +36 20 346 4787
Fekete Zsófia +36 20 200 3625

JÁRŐRAUTÓ TELEFONSZÁMA: 06 30 630 8777
Általános segélyhívó: 112
Rendőrség: 06 22 460 007
Körzeti megbízott: 06 20 969 5963

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége 
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AZ ÉV IGÉJE

Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én 
nem küldöm el. 

János evangéliuma 6, 37

Háromgyermekes családapaként többször megtapasz-
taltam azt, hogy sokszor rohanni kell ahhoz, hogy 
időben odaérjek valahova. Gyakran nem érjük magun-
kat utol, rohanunk a munkahelyünkre, az iskolába, a 
boltba vagy akár egy megbeszélt találkozóra. És bizony 
vannak olyan helyzetek, amikor minden igyekezetünk 
ellenére is az orrunk előtt megy el a vonat, zár be a 
bank vagy a posta. 

A 2022-es év igéje ennek az ellenkezőjére tanít minket. 
Ha egy kis időt tudunk szentelni arra, hogy megálljunk 
ebben a rohanó világban, és Jézushoz forduljunk, akkor 
Ő nem utasít el bennünket. Jézus mindig nagy szere-
tettel vár ránk, nincs nála lekésett találkozó, bezárt 
ajtó. Ha az Ő ajtaján zörgetsz, az mindig megnyittatik, 
legyen szó az egészségedről, a bánatodról vagy éppen 
örömödről. Szakítsunk időt arra, hogy keressük a Vele 
való találkozást, mert Ő általa lehet igazán boldog éle-
tünk itt e földön!

Isten áldásával kísért, boldog és sikerekben gazdag új évet 
kívánok!

 � Kovács Tibor

KARÁCSONYI  
AJÁNDÉK

Az ünnepet várva sokat gondolkodunk azon, milyen 
ajándékkal kedveskedhetnénk szeretteinknek. Lehet, 
néha a mindennapok homályába vész, hogy mi már több, 
mint 2000 éve megkaptuk a legnagyobb ajándékot: meg-
született Jézus, a Megváltó.

Különleges meglepetésben volt része gyülekezetünknek 
a hittanos gyermekek és lelkészeink jóvoltából, köszö-
net érte. A gyermekek képeket készítettek Jézus szü-
letéséről, és saját szavaikkal el is mesélték a betlehemi 
történetet. Ebből egy kis film készült, és ez került leve-
títésre a templomban.

Szívmelengető volt a film; valósággá lett ismét, hogy az 
ünnep lényege az isteni szeretet. Ezen az estén temp-
lomunk telve volt gyermekekkel, fiatalokkal, időseb-
bekkel, családokkal. Ez mutatja azt, hogy bár sok idő 
telt el a titokzatos éj óta, az ember most is vágyik Isten 
közelségére, szavára.

Hálás vagyok, hogy részese lehettem az ünnepi 
készülődésnek, az idősekkel való találkozásoknak, 
beszélgetéseknek.

 � Milichovszkiné

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, a 
vasárnapi istentisztelet Gyúrón 9:30-kor, Tordason 
11:00-kor kezdődik.
Minden hónap utolsó vasárnapján családi istentiszte-
letre hívunk szeretettel mindenkit! 
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért keressék 
fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

Gyülekezeti életünk

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

Elérhetőségeink

Amennyiben a parókia felújítására utalással szeretne 
hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban minden-
képpen tüntesse fel: céladomány felújításra

Számlaszámaink:

Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)

Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok, egyházfenntartói járulék, 
perselypénz
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„A KARÁCSONYI PAP”
Schrőder Gyula atya rubin miséje

Karácsony előtt néhány nappal jubiláns papot köszönt-
hettünk az Országos Papi Otthonban. Schrőder Gyula 
atyát 1951-ben, december 22-én szentelte fel Shvoy Lajos 
püspök úr. Tartva az akkori idők politikai „intézkedése-
itől”, negyed évben előrehozott szenteléssel részesültek 
a Papi Hivatás Szentségében. Gyula atya korhiány miatt 
egy kispaptársával június helyett csak decemberben 

„szentelődött”, ahogy ő fogalmazta: „Így lettem kará-
csonyi pap.” Bár az Egyházmegye részéről Spányi Antal 
megyéspüspök megköszöntötte őt júniusban – a pap-
szentelések rendes idejében, az idei év többi jubilánsával 
együtt –, méltó, hogy itt a Szemináriumi Templomban, 
ahol annak idején a szentelése történt, mégis a mai napon 
köszöntsük őt, és vele együtt adjunk hálát az elmúlt 70 év 
minden kegyelmi ajándékáért.

Mily különleges az Úrtól, hogy szinte ugyanazon a 
helyen 70 év elteltével szintén papi közösségben mutat-
hatta be a legszentebb áldozatot. (Akkor a templomban, 
most a járványügyi helyzetre való tekintettel szűk kör-
ben, az oratóriumban.) Mivel annak idején még az egész 
szertartás latin nyelven történt, az ünnepelt külön kéré-
sére a mise végén latinul kaptuk meg az ünnepi áldást, 
melyet könyv nélkül fejből mondott! Gyula atya kiemelte, 

a megszokott 2-es kánon-
ban is van egy számára 
nagyon kedves mondat: 
„Hálát adunk, mert arra 
méltattál minket, hogy 
színed előtt állhatunk, és 
szolgálhatunk neked.” Ez 
a hálaadás töltötte el most 
a paptestvérek szívét is.

(https://www.szeretetszolgalat.hu/schroder-gyula-atya-rubin-miseje)

Schrőder Gyula atya 1987 – 2016 között volt Marton-
vásáron plébános, 2000-től ő látta el a tordasi plébánosi 
teendőket is. Mindig nagy szeretettel jött Tordasra, 2011. 
decemberében templomunkban tartotta gyémánt misé-
jét. 2016-ban vonult nyugdíjba, azóta Székesfehérváron 
papi otthonban él. 
Isten áldása kísérje további életét!

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

JANUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR

 � Hétköznap reggel 6.30 szentmise

 � Vasárnap 10.00 szentmise

KARÁCSONYI KONCERT KÉPEKBEN
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MARTONVÁSÁR TÜZÉP
Építőanyag és Tüzelőanyag forgalmazása

2462 Martonvásár, Szent László út 25.

• Szén Német Brikett 25kg: 2250.-Ft./db
• Szén Német Brikett 10 kg: 900.-Ft./db
• Szén ledvicei dió /4-8 cm/: 7800.-Ft./q
• Szén ledvicei kocka /5-10 cm/: 8000.-Ft./q
• Keményfa Brikett „NESTRO” 15kg: 1275.-Ft./db

• REVCO Polisztirol ragasztó 25 kg: 1750.-Ft./db
• DDC beremendi 32,5 R CEMENT: 5050.-Ft./q
• LAFARGE 32,5 R CEMENT: 5000.-Ft./q
• Gipszkarton 12,5 normal: 1550.-Ft./db

IIrrooddaa::  2222//  446611  –– 777722        MMoobbiill::  00662200  //  337733  –– 99334400    

OSB lap, gipszkarton, sóder, homok, murva, kulé kő, oltott mész,
Beton kéményajtó, saválló kéményajtó, kémény fedőlap,

Homlokzati vakolat, homlokzati hőszigetelő lemez,
Gipszkarton profilok, alu. élvédő,  beltéri falfesték, 

Murexin csemperagasztó, aljzatkiegyenlítő, bitumenes lemez,
Ásványgyapot táblás 5,10,15 cm, ásványgyapot tekercses 5/10cm

YTONG tégla, pórusbeton ragasztó, áthidalók,
Nádszövet, síkháló 4,2, falazó habarcs, vakoló habarcs,

APRÓHIRDETÉSEK KERETES HIRDETÉSEK

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

Nem tordasi magánszemélyeknek:  
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 olda
l7 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 szám-
ban történő, azonos terjedelmű megjelenés 
esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hir-
detések (pl. tanfolyamok, táborok) 50% 
kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés 
után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

MARTONVÁSÁR TÜZÉP

Martonvásár, Szent László út 25.
Iroda: 06 22/ 461 – 772,   Mobil: 0620/ 373 93 40,

Építőanyag és Tüzelőanyag forgalmazása!
martonvasartuzep@gmail.com

Sóder, homok, murva, zsalukő , 30 N+F tégla, térkő, OSB lap, 
Cement, oltott mész, mészpótló, falazó habarcs, csemperagasztó, 

Vakoló habarcs, SIKA Flex. Csemperagasztó, Gipszkarton 12,5,
Gipszkarton profil, polisztirol hőszigetelő lemez,
Bitumenes lemez GV 35; 45, Bitumenes alapozó,
Beltéri falfesték JUB, Polisztirol ragasztó, PUR hab, 

Vízmérték, mérőszalag, ecset, festőhenger, 
REVCO homlokzati vakolat, hálós élvédő, lábazat indító,

Napraforgó brikett 20 kg, Szén német brikett 10 kg,
Gázpalack csere 10,6 kg, szilikon, akril,  ragasztó hab,

TALÁLD KI, HOL VAN! 
Előző havi megfejtés: RAVATALOZÓ
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Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Szerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 840 példány

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS (KOALA BT.)

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

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527, 06 70/941-1788

VÉDŐNŐ

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637,  06 30/444-5779 (sürgős esetben)

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019,  06 22/569-146

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

FOGORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 30/542-0381

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

06 22/467-502 (41-es m.),  06 20/245-0326

KONYHA (ÉLELMEZÉSVEZETŐ)

06 20/248-2409

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

NKM/E.ON GÁZ

06 1/474-9999,  06 20/30/70 474-9999

KORMÁNYABLAK

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

HAMU, 
FENYŐ

Jan. 25. K

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

SZELEKTÍV

Jan. 13. Cs
Jan. 27. Cs

ÜVEG

Jan. 12. Sze

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sze  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sze   8-10

Cs   14-16

Háziorvosi  
rendelés (Tordas)
Dr. Harbula Ildikó

H  13-17
K  12-16
Sze   8-11
Cs   8-11
P  12-16

Védőnő (Tordas)
Csecsemő- és 
kisgyermek- tanácsadás

Sze   11-13
Várandós tanácsadás

Sze   13-15
Előzetes telefonos 
bejelentkezés szükséges

Gyógyszertár 
(Tordas)

H  13-17
Sze 8-12
Cs  8-12

(Martonvásár)

H-P  8-17:30

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

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

2022-ES  
PIAC NAPTÁR

Január 8.
Február 5.
Március 5.
Április 2.
Május 7.
Június 4.
Július 2.

Augusztus 6.
Szeptember 3.

Október 1.
November 5.
December 3. 


