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KEDVES  
TORDASIAK!
Sok munkával indult az új esz-
tendő. Az idei évre csúszott 
játszótér és csapadékvíz-elveze-
tés pályázatunk mellé újabbakat nyertünk, melyeket 
szintén ebben az évben tervezünk megvalósítani. Így 
felújításra kerül néhány fontos külterületi utunk és a 
sportegyesület több évvel ezelőtti pályázatával egy kül-
téri kondipark is épülhet a Sportpályára. Február elejéig 
kell beadnunk a Magyar Falu Program pályázatainkat 
is, melyek előkészítése már gőzerővel folyik. Meg sze-
retnénk valósítani a Rákóczi utca és a Petőfi út Gyúró 
felőli összekötésének aszfaltos úttá alakítását, járdát 
építenénk a Gesztenyés úton a Hangya sor és a Jókai 
utca között, új murvás „fő”utakat építenénk a temetőbe 
és rendeznénk a területet a sportpályán, az öltöző és a 
színpad körül, valamint ez utóbbi felújítását is tervez-
zük. Ezeken kívül a BM pályázata keretében szeretnénk 
felújítani a járdát a Hivatal és a temető között. Minde-
zek előkészítése és megírása ismét fokozott munkavég-
zést igényel a napi munkavégzésen kívül. 

Mindezek mellett elkészítettük a település költség-
vetését melyről a képviselők január végén döntenek. A 
kötelező minimálbér emeléseken kívül a többi alkal-
mazott bérét is korrigálnunk kellett, de összességében 
erre a kormány kiegészítő támogatása fedezetet nyújt, 
ahogy a polgármesteri bérek emelésére is. A kisebb saját 
fejlesztéseket és néhány pályázathoz szükséges önrészt 
továbbra is a korábbi telekalakítás nyereségéből fedez-
zük. Évről évre felmerül egyik képviselőtársamban, 
hogy nem a polgármesternek kellene a költségvetést 
készíteni. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb, ha nem 
a hivatal határozza meg az irányokat, hanem valaki, 
aki teljesen átlátja milyen lehetőségei vannak a telepü-
lésnek és végig tudja kísérni ennek folyamatát. Ezeket 
egészítik ki a képviselők az értelmes és reális javasla-
taikkal, ötleteikkel, melyekről együtt döntenek. De 
ehhez szükséges a források megszerzése, megspórolása, 
az értük végzett munka, ami fontosabb feladat lenne, 
mint az elköltése, ami nyilván könnyebb. Összességé-
ben tehát ismét kiegyensúlyozott működéssel és sok 
fejlesztéssel tervezünk.

Február közepén pedig ismét várjuk Önöket a közme-
ghallgatásra, ahol együtt gondolkodva beszélgethetünk 
településünk problémáiról és jövőjéről. Várjuk ötleteiket, 
javaslataikat nem csak akkor, hanem az év folyamán is 
személyesen, telefonon, vagy emailben. Idén is sok fel-
adatunk lesz, amit most is csak közösen, együtt fogunk 
tudni megvalósítani Tordas, az Önök javára!

 � Juhász Csaba polgármester
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tordas 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart 
a 2021-es évről, 

2022. február 15-én (kedd), 
18.00 órakor 

a Hangya Művelődési Házban 
(2463 Tordas, Szabadság út 55.)

A közmeghallgatásra előzetesen is lehet közérdekű 
kérdéseket feltenni személyesen, e-mailen (titkar-
sag@tordas.hu) vagy telefonon 2022. február 14-én 
12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal titkárságán, de a 
közmeghallgatáson is lesz lehetőség kérdés feltevésére. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki 
érdeklődik Tordas ügyei iránt, javas-
lataival, meglátásaival szeretné segí-
teni Községünk fejlődését.

MEGÚJUL AZ  
ERDŐMAJORI ÚT
A napokban kaptuk a jó hírt, hogy a VP6-7.2.1.1-21 Kül-
területi helyi közutak fejlesztése pályázatban Martonvá-
sárral közösen beadott pályázatunk 297 278 754 Ft támo-
gatásban részesült. Ebből Tordasra közel 100 millió Ft 
támogatás jut, amiből fejleszthetjük külterületi útjainkat.
Így Tordason megújulhat a teljes Erdőmajori út, a Szent 
Orbán út az Orbán szoborig és megnagyobbíthatjuk a 
meglévő átereszt a Gesztenyés végén.

Köszönjük Tessely Zoltán képviselőnknek a közbenjá-
rást és a támogatást!

Reméljük, hogy ezzel is használhatóbbá válnak útjaink, 
és jobban megközelíthető lesz az Öreghegy és Erdőmajor.

 � Juhász Csaba polgármester

VÁLTOZOTT  
AZ ORVOSI RENDELŐ  

MOBILSZÁMA!
Az új szám: 06 70/941-1788

KÖZMEGHALLGATÁS
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SPORTPARK ÉPÜLHET 
TORDASON
Január első hetében kaptuk az értesítést, hogy a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül a Völgy Vidék 
Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület által 
meghirdetett (LEADER) „A szabadidő-gazdaság 
egyedi, vendégéjszakához nem kötődő szolgáltatása-
inak és vonzerőinek fejlesztése” című pályázaton a 
Tordas Sportegyesület 9.821.459 Ft támogatást nyert 
sportpark építésére. Az önrész összege: 3.273.820 Ft, 
melyet az önkormányzat biztosít.

Örülünk, hogy a több éve beadott pályázatunk 
sikeres lett és reméljük, hogy ismét egy olyan fejlesz-
tés valósulhat meg, amely sokunk hasznára válik!
Az eszközök kiválasztása szakemberek bevonásával 
elkezdődött.

 � Juhász Csaba polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK

2021. december
Tordas Község képviselő-testülete a 2021. december 
20-án tartott rendes nyílt ülésén

 � megállapította, hogy „Tordas Községért” Közalapítvány 
alapító okiratban meghatározott céljai szerinti közfeladat 
ellátásának biztosítása más módon és más szervezeti ke-
retben, hatékonyabban megvalósítható, ezért a Közala-
pítvány megszűntetéséről és törléséről határozott. 

 � úgy döntött, hogy „Tordas Községért” Közalapítvány 
alapító okirat szerinti feladatait Tordas Község Önkor-
mányzata veszi át. 

Rendeletek
 � a 24/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben szabályoz-
ta a köztisztviselői illetményalapot, amelyet az elmúlt év-
hez hasonlóan – 2022. évre is – 46.380 Ft-ban állapított meg

 � 25/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben módosítot-
ta a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. 
(IV. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint:

1. § A Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és 
környezetvédelemről szóló A köztisztaságról és környezetvéde-
lemről 17. §-a a következő (3a)–(3e) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptár-
ban megjelölt napon működési körén kívül eső akadályoztatás 
vagy egyéb, a működési körében felmerülő okból (továbbiakban: 
akadály) nem tudja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
ellátni, úgy köteles azt pótolni.
(3b) Ha az akadály a közszolgáltató működési körében vagy 
működési körén kívül felmerülő okból merül fel, úgy
a) az el nem szállított háztartási hulladékot a hulladékgyűjtő 
naptárban megjelölt eredeti időponttól számított 48 órán belül 
köteles elszállítani,
b) az el nem szállított, elkülönítetten gyűjtött hulladékot – ide-
értve a zöld hulladékot és a haszonanyagot is – az akadály 
megszűnését követő 72 órán belül köteles elszállítani.
(3c) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő naptárban foglaltak-
tól való eltérésről köteles a honlapján közzétett hirdetmény 
útján az ingatlanhasználókat előzetesen értesíteni. A köz-
szolgáltató hirdetményében köteles a pótlás idejéről és mód-
járól tájékoztatást adni, mindezekről köteles haladéktalanul 
értesíteni az önkormányzatot, aki honlapján közzéteszi az 
értesítést.
(3d) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha 
a közszolgáltató az elmaradt szállítás pótlásáról a jelen sza-
kaszban meghatározottak szerint gondoskodott.
(3e) A hulladékgyűjtő naptárban foglaltaktól eltérő napon 

történő hulladékgyűjtésre egyebekben az általános szabályok 
alkalmazandók.”
2. § A Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és 
környezetvédelemről szóló A köztisztaságról és környezetvéde-
lemről 18. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A hulladékgyűjtéshez rendszeresített gépjárművel meg nem 
közelíthető zártkerti ingatlanok esetében a hulladék elszállítása 
az ingatlanhoz legközelebbi, előre kijelölt közúti útkeresztező-
désből történik, amelynek működését 2022. december 31-ig felül 
kell vizsgálni. A kijelölt útkereszteződések karban- és tisztán 
tartásáért a hulladék elszállítója felel. A kijelölt kereszteződés-
ben az ingatlan tulajdonosok a díjfizetési kötelezettségüknek 
megfelelő mennyiségű hulladékukat helyezhetik el, oly módon, 
hogy az a gépjárműforgalmat ne zavarja és a hulladékgyűjtő 
gépjárművel könnyen megközelíthető legyen. A kijelölt útkeresz-
teződések felsorolását az 1. számú függelék tartalmazza.”
1. függelék
A gépjárművel meg nem közelíthető ingatlanok hulladékgyűjté-
sére kijelölt közúti útkereszteződések
1. Fábrika sor eleje 1318 hrsz. ingatlan előtt
2. Szent Orbán u. - Dáridó u. sarka
3. Szent Orbán u. - Zalagyöngye u. sarka
4. Fábrika sor hátsó fele 2105 hrsz. ingatlan előtt
5. Rizling u. - Muskotály u. sarka
6. Szent Orbán u. - Muskotály u. sarka
7. Szent Orbán u. - Abasári u. sarka
8. Fábrika sor - Otelló u. sarka

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a 
veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések 
megtalálhatók: https://tordas.hu/testuleti-ulesek/
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30 ÉVES  
A TORDASI KISBÍRÓ
3. rész

2015 novemberétől külsőre teljesen megújult az újság. Új 
arculatot kapott: azóta van használatban a sárga szín, az 
egyes rovatok elkülönítésére egységes jelölés került beve-
zetésre, és a címoldalon azóta (az addigi szövegtöbbség 
helyett) címlapkép szerepel, mindemellett persze több 
más változás is volt.

Tartalmilag továbbra is a megszokott rovatokból épült 
fel és számolt be az utóbbi 6 évben is a falu életét érintő 
legfontosabb eseményekről. A rengeteg fejlesztésről, 
építkezésekről, önkormányzati munkáról, iskolai- és 
sportéletről, a gyerekek és sportolók eredményeiről, egy-
házi hírekről, eseményekről és sok más fontos, aktuális 
momentumról. Állandó rovatok voltak a polgármesteri 

PARKFENNTARTÓ– 
KARBANTARTÓ– 
GÉPKEZELŐ ÁLLÁS
Tordas Község Önkormányzata Parkfenntar-
tó-karbantartó-gépkezelő munkatársat keres.

A munkavégzés helye: Tordas Község közigaz-
gatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 � önkormányzati épületek karbantartása, gon-

dozása

 � közterületek, parkok gondozása (hulladékgyűj-
tő edények ürítése, lombseprés, járdák, buszme-
gállók síkosítás mentesítése stb.)

 � gépkezelői feladatok (kerti traktor, lassú jármű 
vezetése és karbantartása)

Előnyt jelent: kerti kisgépek (pl.: fűnyíró, 
fűkasza) kezelésében és karbantartásában való 
jártasság.

Az önéletrajzot emailben vagy postán kérjük eljut-
tatni Juhász Csaba polgármester részére (polgar-
mester@tordas.hu, Tordas Község Önkormány-
zata 2463 Tordas, Szabadság út 87.)

Részletes információ kérhető Juhász Csaba polgár-
mestertől telefonon a 22/467-502 telefonszámon 
munkaidőben.

További részletek a honlapunkon: https://tordas.
hu/parkfenntarto-allaslehetoseg/ 

ÓVODAPEDAGÓGUS 
ÁLLÁS
A Tordasi Mesevár Óvoda a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. május 30.

További részletek: https://kozigallas.gov.hu/
pages/jobviewer.aspx?ID=idyc0ranc3



5T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  f e b r u á r

*A jubileum kapcsán ész-
leltük, 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 ellentétben kettővel 
eltolódott. A következő lap-
számok korrigált évfolyam-
számmal fognak szerepelni.

sorok (Kedves Tordasiak!), önkormányzati és testületi 
hírek, a művelődési ház, az iskola, az óvoda, a könyvtár, 
az egyházak és a sportegyesület hírei. Hosszú ideig része 
volt az újságnak a Sütik Tordasról című receptes rovat, 
majd később a Recept fórum (ahová tordasi sütemények 
receptjeit várták) és a Találd ki, hol van! rejtvényrovat.

A korábbi Kisbírókat lapozva megtudhatjuk azt is, 
hogy akkoriban többalkalmas rendezvény volt például 
a Hangya Mozi (filmvetítések a Hangya nagytermében) 
vagy a Hangya Szabadegyetem (előadások). Évről évre 
megrendezett sportesemények voltak a jótékonysági 
futóversenyek, pingpong bajnokságok és persze a máig 
hagyományos duatlon május elsején.

Terjedelmileg az első lapszám (1991. április) 4 oldalas 
volt, a következő évtől már 6, majd 8, és 1996-tól érte el 
a 10 oldalt. 2003. februártól kezdve már általában 12-14 
oldalas volt az újság. 2007-től pedig 20-24 oldalon olvas-
hattuk Tordas híreit. Persze, ez mindig annak függvénye, 
hogy az előző hónap eseményeiről mennyi beszámoló 
született, érkezett az újság szerkesztőihez. 2019-ben pél-

dául volt 12 és 24 oldalas szám is. Az utóbbi egy évben 
pedig többségében 24 oldalas lapszámok jelentek meg.

A példányszámot tekintve is növekedett az újság, 
hiszen a növekvő lakosságszám mellett egyre több 
újságra lett szükség, hogy a faluban minden háztartásba 
eljusson. A kezdeti 500 példányból hamar 600 lett, majd 
2007-től 750, 2009-től sokáig 800 darab került ki a nyom-
dából havonta. Mára pedig a 800 darabos példányszám is 
kevésnek bizonyul.

A külső változásról szavak helyett beszéljenek inkább a 
címlapok képei. 

Jelen írásban és az előző részekben kiemelt momen-
tumok persze csak néhány érdekesség volt, nehéz is 
lett volna minden egyes témát megemlíteni, melyről az 
újság beszámolt a 30 év során. Sokan mindezeket meg-
élték, emlékezetükben él (talán jobban is, mint az újság 
lapjain), aki viszont ismerkedni szeretne a falu múltjával, 
az bátran lapozgassa a korábbi írásokat (is), melyek mind 
elérhetők a település honlapján.

 � ME
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KARÁCSONYI VÁSÁR
A Sajnovics János Általános Iskola Diákönkormányzata és 
Szülői Munkaközössége is részt vett az adventi vásáron.

A vásár előtti héten kreatív délutánt szerveztünk a szü-
lői munkaközösség részére. Meseszép munkák készültek. 
Köszönjük a részvételt Tóth-Borostyán Briginek, Váczi 
Szilvinek, Czuczor Bernadettnek, Antal Krisztinának, 
Áldottné Horváth Krisztinának, Kiss Krisztának és Kala-
már Mártának, aki a kézműveskedés mellett finomsá-
gokról is gondoskodott az iskola nevében. 

Hihetetlen, mennyi segítő angyal támogatott minket! 
Szülők, nagyszülők, rokonok, pedagógusok, tanulók, a pol-
gárőrség, a művelődési ház dolgozói, a piac szervezői mind 
mellénk álltak. A karácsonyi készülődős csoportunkba 
csak úgy özönlöttek a gyönyörű munkák, felajánlások.

Egy ilyen nehéz időszak után annyira nagy szükség 
volt egy kis boldogságra. A közösség ereje mindenkinek 
mosolyt csalt az arcára. Példaértékű összefogás jelle-
mezte már a készülődés idejét is, de ami aznap történt, 
maga volt a karácsonyi csoda.

Hajnali 6 órakor kezdtünk a Termelői Piacon. Még 
sötétbe borulva várt minket a helyszín. A zord idő sem 
tántorított el senkit. Köszönjük Tóth Zoltánnak, Áldott 
Bálintnak, Turda Sándornak, Hanzi Dávidnak a sátorállí-
tást és Korminak a világítást!

Miután lassan kivilágosodott, megjelentek az első 
nézelődők is nagy boldogságunkra. A kézműves por-

tékák mellett lángossal, forralt borral és forró teával 
is készültünk. Akiknek ezt köszönhetjük: Varga And-
rea, Varga Béla, Tóth-Borostyán Brigitta, Gyulai Antal, 
Áldottné Horváth Krisztina. 

A lángos annyira népszerű volt, hogy jelezték, bármi-
kor szívesen látnak minket. 

A délelőtti piacozást a délutáni adventi vásár követte, 
ami nagyon jó hangulatban telt.

A portékás sátornál mindkét alkalommal szülők 
és pedagógusok is szorgoskodtak: Máli Réka, Blaskó 
Ágnes, Somogyvári Mónika, Rákosi Anikó, Józsa-Tóth 
Betti, Csernelyné Tengely Ágnes ,Sajtos Dóra, Mol-
nárné Fiáth Katalin, Fedák Krisztina, Karai Eszter, 
Szukola Henriett, Kiss Krisztina.

Hálás vagyok az összefogásért!
Bradák György, Újváriné Baumann Csilla, Fedák Krisz-

tina, Coop, Szurkola Henriett, Bobák Katalin, Gergály 
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RAJZPÁLYÁZAT
A Gárdonyi Baleset-megelőzési Bizottság rajzpályáza-
tot hirdetett a Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén lévő általános iskolák diákjai számára, 
melynek témája „Az évszakváltás (Ősz-Tél) veszélyei 
gyermekszemmel a közlekedésben” volt.
Rabby Zóra Laura a Sajnovics János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 4.a osztályos tanulója 
I. helyezést ért el. 
Díjkiosztó ünnepség keretében vehette át értékes nye-
reményét a Gárdonyi Rendőrkapitányság épületében.
Felkészítő pedagógusa: Horváth Györgyi 
Büszkék vagyunk rá, és további sok sikert kívánunk neki!

Katalin, Szilassyné Müller Ancsa,  Bélai-Sztastyik Dóra, 
Völgyi Boglárka, Horváth Niki, Mayer Balogh Szabina, 
Valóczkiné Eisenbacher Erika, Tas-Gurabi Réka, Soós Kris-
tóf és a nagymamáik, Tüske Rozi, Kovács- Kalamár Kinga, 
Somogyvári Mónika, Rákosi Anikó, Homoki János, Egriné 
Mészáros Katalin, Bakos Ircsi, Albert Balázs, Frey-Szé-
kely Gyöngyi, Böjtös Zsuzsanna, Beck Réka, Gladcsenkó 
László, Májer Ottó, Kiss Balázs, Feldhoffer Kertészet, Feld-
hoffer Benedek, Müllerné Judit, Nagy Rózsi, Nagy Mari-
anna, Németh Hanna, Kovács-Nagy Ágnes.

Akik végig mellettem voltak és főszervezőkként is helyt-
álltak: Tóth-Borostyán Brigitta és Csizmarik Henriett Zsófia.

Bízok benne, hogy senkit nem felejtettem ki a 
felsorolásból! 

Az adományokból befolyt összeg 301.000 Ft, amit 
iskolásaink programjaira fogunk fordítani. Így, bárhogy 
alakuljon az évünk, a gyereknap már biztosan megszer-
vezésre kerül fantasztikus programokkal.

 � Horváth Györgyi 
Diákönkormányzatot patronáló pedagógus 

KARÁCSONYI  
MEGLEPETÉS
Karácsony közeledtével ellátogatott a Sajnovics János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4.a 
osztályába a TordasZoo legifjabb csapata. Nagy meg-
lepetést és örömet okoztak a gyerekeknek. Köszönjük 
Fedák Kriszti!
Mindig szeretettel várunk titeket!
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MŰVÉSZETI  
ISKOLA 
Január hónapban lezajlottak a művészeti iskola első 
félévi vizsgái. Nagy örömünkre idén, bár korlátozva és 
a járványi előírásokat betartva, szülők is részt vehettek 
rajta, személyesen élvezhették gyermekeik tudását. Aki 
jelen volt, hatalmas élményben részesülhetett. Igazi kis 
művészpalánták próbálták megmutatni tudásukat. 

Köszönjük a vizsgabizottság tagjainak, Németh 
Ildikónak, Dénes Zoltánnak, Kata nővérnek és az 
iskola vezetésnek a részvételt, a szakmai értékelést, 
a művésztanároknak az áldozatos munkáját, akik 
ebben a nehéz, járványos időszakban is megpróbálták 
a legjobb tudást kihozni kis tanítványaikból. A gyere-
kek nevében külön köszönet azoknak a kollegáknak, 
akik megnézték, meghallgatták „gyermekeiket”, így 
teljesen más oldalukról is megismerhették őket.

Reméljük, a második félévben kevesebb betegséggel, 
hiányzással könnyebb lesz az oktatás, lehetőség nyí-
lik minél több fellépésre, versenyen való részvételre.

 � (Cs.H.)

MESEVÁR HÍREK
Itt van már az új esztendő, 
legyen teli padlás, bendő! 
Hízzék malac, pulyka, lúd, 
hosszú kolbászt, kurta bút!
A kamrában száz zsák búza, 
láb a csizmát el ne nyúzza! 
Teli legyen a fazék, 
jusson nekünk maradék!

Január 3-án az óvodásokkal köszöntöttük az Újévet. Sok 
új élménnyel tértek vissza a gyermekek. Sok-sok malackát 
készítettük a jó szerencse zálogaként. Mert akinek 
malaca van, annak szerencséje van. Majd egészséghetünk 
következett. Gyümölcsturmixot készítettek a gyermekek, 
orvosi rendelőt rendeztek be. Számos történetet, mesét 
hallgattak egészségünk védelméről, megőrzéséről. „Az 
egészség a legfontosabb” – jegyezték meg az apróságok. 
Milyen igazuk van! A szavak helyett beszéljenek a képek 
az együtt töltött napokról.

A Százlábú Gyermektámogató Alapítvány támogatásá-
val évente a befolyt 1%-ból lehetőségünk volt különböző 
újszerű fejlesztő eszközök beszerzésére, melyet ezúton is 
szeretnék megköszönni!

Százlábú Gyermektámogató Alapítvány adószáma: 
18618736-1-07. Hálásan köszönjük felajánlásaikat!

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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Vidosits Nóra
2021. 06. 04.

Homonnay Csilla
Vidosits András

Szeretettel  
köszöntjük  
a 2021-ben  
született  

Nóri babát is!

KÖNYVAJÁNLÓ
László Károly könyvajánlója a Legközelebb című 
könyvéről: 

Ha lenne egy sárga zselékapszulád, ami alapjaiban 
megváltoztatja az életed, be akarnád venni?

Akkor is megtennéd, ha pár napig a legkisebb rezdülése-
det is követné valaki?

Kihagynád-e, ha az lenne az utolsó esélyed?
Hétköznapi hősök, furcsa fazonok és egy zseniális 

Kísérlet. A szereplőkkel bármikor összefuthatsz, hiszen 
valódi, köztünk élő emberek.

Bár a Kísérlet még csak papíron létezik, a résztvevők 
kalandjai valós eseményeken alapulnak. Ismerd meg a 
világukat, hogy innentől kezdve más szemmel tekints a 
környezetedben élőkre és saját kapcsolataidra.

A szerzőről:
Dingir Inanna (László Károly) 1974-ben született 

Budapesten. Jelenleg Tordason él feleségével és három 
gyermekével. Egy multinacionális vállalat üzletágve-
zetője, épületgépész mérnök. Feleségével párkapcsolati 
tanácsadással foglalkozik, nevéhez fűződik a „napod 
vagyok – holdad vagyok” tematika kifejlesztése. www.
napodvagyok.hu

Férfierő kutató, férfitársait segíti útjukon, táborokat, 
előadásokat tart. Kisgyermekkora óta versenyszerűen 
foglalkozik küzdősporttal, különböző harcművésze-
tekkel. Versenyzői pályafutását a hazai és nemzetközi 
sikerek után ketrecharcos világbajnoki címmel koronázta 
meg. A könyv szereplői a szerző személyes barátai, isme-
rősei, ezért nevük természetesen megváltoztatásra került.

KÖNYVTÁR  
NYITVATARTÁS
Hétfő:  8:30 - 14:30 óra
Kedd:  13:00 - 18:00 óra
Szerda:  8:30 - 14:30 óra
Csütörtök:  szünnap
Péntek:  14:00 - 19:00 óra
Szombat:  8:30 - 11:00 óra

Minden hónap első szombatján zárva.

FEBRUÁR 19-ÉN SZOMBATON ZÁRVA

K
Ö

N
Y

V
TÁ

R



10 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  f e b r u á r

TEREPSPORT CLUB 
SPORTEGYESÜLET
Egyesületünk 2015-ben alakult egy hegymászókból álló 
bartáti társaságból. Tagjaink az ország különböző telepü-
lésein élnek, de csapatunk székhelye és több tagunk lak-
helye Tordason található. A hegymászáson kívül többfajta 
szabadban végezhető sportot, extrém sportot művelnek 
tagjaink. Jellemzően futás, terepfutás, ultrafutás, hegyi és 
országúti kerékpározás, túrázás, szikla és jégmászás szere-
pel érdeklődési körünkben, de semmitől se zárkózunk el.

„Sportolj, motiválunk” előadássorozat
Az egyesület vezetősége 2022-ben „Sportolj, motiválunk” 
címmel egy új előadás-sorozatot hívott életre, mely az 
extrém sportokat és azoknak egy-egy kiemelkedő spor-
tolóját állítja fókuszpontba. A sorozat által reményeink 
szerint alkalom nyílik megismerni a különböző extrém 
sportokat, azok fejlődését, törvényszerűségeit, és megis-
merni az egyes sportágak kiemelkedő szereplőit és telje-
sítményeit. Az előadások után lehetőség lesz interaktív 
beszélgetésekre, mely során a közönség választ kaphat 
kérdéseire az adott témával kapcsolatban. Az előadások 
helyszíne előre megadott időpontba a tordasi Hangya 
Művelődési Házban kerül megrendezésre.

2022. 01. 12-én Tordason a Hangya Művelődési 
házban Maráz Zsuzsa ultrafutó, edző volt vendé-
günk a „Sportolj, motiválunk” előadássorozat első 
állomásaként. 
Maráz Zsuzsanna az idei (2021) Spartathlonnal teljesí-
tette a tizedik 200 kilométer feletti versenyét. A Spartath-
lont (246 km) ötször teljesítette, mindegyik alkalommal 
dobogón végzett, illetve kétszer nyert. Az Ultrabalato-
non (200+ km) négyszer állt a dobogó legfelső fokán. 
Idén pályacsúccsal nyerte a Korinthosz 160 km-es távját. 
Három alkalommal választották az év legjobb hazai női 
ultrafutójává. Jó pár éve edzőként is dolgozik és büszke 
arra, hogy folyamatosan fejlődőképes és motivált.

A 18 órai kezdettel megtartott eseményen 25 fő vett részt, 
akik meghallgathatták az extrém távokat teljesítő futónő 

előadását. Az előadáson volt szó a kezdetekről, a fokozatos 
fejlődésről, az egyre nagyobb távok teljesítéséről, edzésről, 
további tervekről. Kiemelt versenyként Zsuzsa a Sparthatlon 
(246 km) és az Authentic Phidippides Run (490 km) futóver-
senyről mesélt közönségének. Zsuzsa személyében egy nagy-
szerű sportolót és embert ismerhettünk meg, és köszönjük itt 
is, hogy vállalta és eljött hozzánk. Zsuzsa beszélgetőpartnere 
és az előadás levezetője Györe Márk klubtársunk volt.

Terepsport Club Sportegyesület „Sportolj, motivá-
lunk” előadássorozat: „Közelebb az éghez – a 8000-
es hegyek világa” Sterczer Hilda
2022. 01. 16-án 18:00 kezdettel a „Sportolj, motiválunk” 
előadássorozat második állomásaként a 8000 méteres 
hegyek világát ismertetjük meg közönségünkkel egy fan-
tasztikus hegymászónő és édesanya szemszögéből.
Időpont: 2022. 02. 16. 18:00 óra
Helyszín: Tordas, Hangya Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u.55.
A rendezvényen való részvételhez regisztráció szükséges. A 
regisztrációs oldal és további információ az egyesület inter-
netes oldalán található.: http://terepsportclub.blogspot.com/
STERCZER HILDA
A Hópárduc Alapítvány vezetője, két nyolcezres himalájai 
csúcs megmászója, tanító, mentálhigiénés szakember, előadó.

Tanítóként végezett 2002-ben Győrben az Apáczai 
Csere János Tanítóképző Főiskolán, majd 4 éven keresz-
tül dolgozott tanítónőként.

2004-ben kezdett sziklát és műfalat mászni. 2006-ban 
elvégezte az Alapfokú Sziklamászó Tanfolyamot és több 
európai mászóterepen próbálta ki magát. Ugyanebben az 
évben ismerte meg későbbi férjét, Erőss Zsoltot. Alpesi 
mászásaik után megmászta a Kilimandzsárót, majd 
Pakisztánban 2 nyolcezres csúcsot: a Gasherbrum I-et 
(8080m), valamint a Broad Peak-et (8051m). A következő 
évben magyar nőként jelenleg is a legmagasabban állt 
oxigén nélkül a Makalu (8481m) csúcsa alatt 3 méterrel.

2009-ben és 2011-ben születtek meg a gyermekeik, 
ezért abbahagyta az expedíciós hegymászást és férjét 
támogatta tovább a szenvedélyében. Zsolt halála után 
derült ki, hogy lányának nehézségei vannak a koncent-
ráció terén. Így kezdett el foglalkozni ezzel a témával, 
és jutott el a fejlesztő falmászáshoz. Barátaik ösztönzé-
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GYERTYASZENTELŐ 
BOLDOGASSZONY 
FEBRUÁR 2. 
(A „megváltott” Megváltó) 

„Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának 
napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az 
Úrnak, amint az Úr Törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú 
az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak 
az Úr Törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” 
tisztulási áldozatul bemutatnia.

És íme, volt Jeruzsálemben egy Símeon nevű férfiú, egy igaz 
és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek 
lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát 
halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra 
indította, hogy menjen a Templomba, amikor a gyermek Jézust 
odavitték szülei, hogy a Törvény előírásai szerint cselekedjenek 
Vele. Símeon a karjára vette Őt, és így magasztalta Istent:

Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint 
békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet 
minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: 
kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izra-
elnek.” (Lk2,22-32)

Az ünnep közismert neve: Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony, ami az ünnephez kapcsolódó régi szokásra utal, 
amikor is Símeon imádja Jézust, mint a világ Világossá-
gát hirdeti, és ezért gyertyát szentelünk. A gyertya külö-
nösképpen is Krisztus-szimbólum, mint ami önmagát 
áldozva világít mindenkinek a házban.

Egy hispániai zarándoknő, Egeria beszámolója szerint 
már a 4. században megünnepelték Jeruzsálemben a 
Karácsony utáni 40. napot („éppúgy, mint a Húsvétot”), 
Jézus bemutatását a Templomban. Ez a „Törvénytartás” 
ünnepe. Mária szülése bemutatja a Törvény által előírt 
„tisztulási-áldozatot”(Lev12,1-8), és „megváltják” Jézust, 
mint elsőszülött fiút, szintén a Mózesi Törvény szerint 

(Szám18,15-16). Már itt látszik Jézus küldetése, ami sze-
rint Ő nem azért jött, hogy megszüntesse a Törvényt, 
hanem hogy teljessé tegye (Mt5,17).

Az Ünnep hangsúlyozza Jézus egyszülöttségét. A 
Hitvallás szerin Jézus az Atya Igaz Egyszülöttje, Mária 
elsőszülött Magzata, Ő az „elsőszülött a holtak közül” 
(Kol1,18), mégis be kell mutatni Érte a Törvény által ren-
delt „megváltást”, emlékezve az Úr rendelésére: „Izrael az 
Én elsőszülöttem”(Kiv4,22).

A Keleti-Egyház szóhasználata szerint ez a Hüpapanté, 
a Találkozás ünnepe is, amikor az Ószövetség találkozik 
az Újjal. (A 12. században keletkezett Pray-kódexünk is 
így Occursusnak, Találkozásnak nevezi ezt az ünnepet.) 
A szent öregek találkoznak az „Örök Fiúsággal”, a meg-
váltottak a Megváltóval. Úgy tűnik, hogy Símeon veszi 
kezébe a Gyermeket, de tudjuk, hogy Ő az, aki Kezében 
tartja az aggot, és aki így el is köszön ettől a világtól: 
„most már elbocsájthatod szolgádat…”.

A „szent öregek” napja ez, akik hűségesek Istenhez és 
az Ő szolgálatához. Akadjon meg a szemünk rajtuk, és a 
mi öregjeinken is, hiszen ők is hordozzák a hűséget Isten-
hez és mihozzánk is. Nem mindegy, hogyan öregszünk 
meg. Választhatunk, hogy derűs, kedves öregek leszünk-e, 
vagy mufurcra öregedjük magunkat. Az öregek iránti tisz-
telettel Istennek is tartozunk és persze önmagunknak is.

Ez a „megszentelt élet” napja, amikor azokra figye-
lünk, akik „magukat önként Krisztusnak szentelték”. 
Imádkozzunk a szerzeteseinkért, papjainkért, és azokért, 
akik Isten tetszéséért, kedvéért töltenek be szolgálatot a 
közösségeinkben és az Egyházban.

Utolsó gondolatként fontoljuk meg, hogy ebből a jele-
netből is látszik, hogy Krisztus, bár gazdag volt, értünk 
szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen (vö.2Kor8,9). 
Jézus családja a szegények számára engedélyezett áldoza-
tot mutatja be „egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát” 
(Lev12,8), nem pedig bárányt, mint a gazdagok.

Becsüljük meg a gazdagságunkat, amit Tőle kaptunk!
 � (Hankovszky Béla, Jácint atya)

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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sére Scharek Viktor támogatásával 2014-ben létrejött a 
Hópárduc Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke lett.

2015-ben elvégezte az osztrák sportmászás foglalko-
zásvezetői képzést, 2016-2018 között pedig a SOTE men-
tálhigiéné szakát.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk előadásainkon és 
további programokról, eseményekről, információt az egye-
sület internetes oldalán: http://terepsportclub.blogspot.
com/, vagy a facebook oldalunkon és a „Sportolj Tordas” 
facebook csoportban találhattok. 

 � Gaál Tamás, Györe Márk és Gaál Valéria  
TSC SE vezetősége
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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: 0620/356 1686
Bence Győző lelkész telefonszáma: 0620/824 3055

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

Tordasi Evangélikus gyülekezet szervezésében
Bővebb információ hamarosan a tordas-gyuro.blogspot.com címen, valamint Facebook oldalunkon.

DICSÉRJÉTEK AZ 
URAT! MILYEN JÓ  
ISTENÜNKRŐL  
ÉNEKELNI…! 
(Zsolt 147,1)

Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki 
énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetek-
ben az Úrnak. (Ef 5,19)

Kisgyermek koromban nagyon ritkán vettem részt 
olyan eseményeken, alkalmakon, ahol az emberek éne-
keltek. Nem is láttam ennek különösebb hiányát. Sőt 
úgy gondolkoztam, hogy jellemzően az italt fogyasz-
tók énekelnek, mert így érzik jól magukat. Később jöt-
tem rá, hogy az ének megrezegteti a bensőmet. Segít 
megérezni, megsejteni dolgokat a saját érzéseimmel 
kapcsolatosan. Az ének, zene segít kapcsolatot tartani 
sok-sok emberrel egyszerre, nemtől, kortól, nyelvtől 
függetlenül. De nemcsak emberhez, hanem magához 
az Istenhez is közelebb vagyok, amikor közösen éneke-
lünk Róla templomban, templomon kívül. Buzdítanak 
minket a fenti igék is, hogy énekeljünk. Énekeljünk ne 
csak szájjal, aggyal, tüdővel, hanem énekeljünk szí-
vünkben és mondjuk szívünkben, hogy jó az Úr!

 � Fodor-Adorjáni Szabolcs
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FUTBALL HÍREK
2022. január 4-én elkezdtük a felkészülést a Bozsik prog-
ramban résztvevő utánpótlás korosztályokban a tordasi 
kisteremben. Minden kedden és csütörtökön tartják a 
foglalkozásokat az edzőink. Egyesületünk, mint minden 
évben, idén is benevezett a fejér megyei futsal bajnoksá-
gokban az U11, U13 és U15-ös korosztályban is. A hazai 
rendezésű forduló a martonvásári sportcsarnokban került 
megrendezésre. Sajnos, a covid járvány miatt az U11-es 
korosztályban csak a mi csapatunk tudta volna vállalni a 
mérkőzéseket, így jelenleg ez a korosztályunk játék nélkül 

9 ponttal az első helyen áll a tabellán. U13-as korosztály-
ban 9 fővel tudtunk kiállni a mérkőzésekre, ahol sajnos 
két vereséggel zárt a csapatunk, de a következő fordu-
lókban javítani szeretnének ezen. U15-ös korosztályban 
csapatunk már három fordulót lejátszott, és jelenleg 11 
ponttal a második helyen áll. A csapat legeredményesebb 
játékosa Tóth Gergely 13 góllal és Kovács Dániel 4 góllal.

Az elkövetkező időszakban szinte minden hétvégén 
utaznak csapataink a futsal bajnokságokra, hogy a lehető 
legjobb eredményt érjék el. Felnőtt csapatunk január 
14-én kezdte meg felkészülését, heti 3 edzés és több 
mérkőzés is szerepel a programban a március 5-i bajnoki 
szezonkezdésig.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A református egyház ráckeresztúri 
drogterápiás otthona  
műszaki vezető munkatársat keres.
Az új munkatárs feladatai:

 � ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, felújítások, 
karbantartások és adminisztratív (pl. földhivatali, 
biztosítási) ügyek intézése,

 � egyéb tárgyi eszközökkel (gépjárművek, kerékpárok, 
ipari mosógépek stb.) kapcsolatos beszerzések, felújí-
tások, karbantartások és adminisztratív (pl biztosí-
tási) ügyek intézése,

 � egyéb készletek (pl. tisztítószerek) beszerzése, kész-
letük felügyelete,

 � tűz- és munkavédelmi adminisztráció, külső cégek 
munkájának koordinálása,

 � ellenőrzések koordinálása,
 � jogi, hatósági adatszolgáltatás,
 � szabályzatok, szerződések aktualizálása.

Elvárások: műszaki középfokú/felsőfokú végzettség; 
a területen szerzett tapasztalat; precíz munkavég-
zés, priorizálás, hatékony kommunikáció, keresztyén 
értékrend.
Előny: beruházási 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 bérigény megjelölésével, „műszaki 
vezető” jeligére az eszter@kimm.hu címre.

SP
O

R
T

FUTBALL
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A TOLERANCIA  
MARGÓJÁRA
A tolerencia (türelem, tűrőképesség, tűréshatár): az eltérő 
vélemények, meggyőződés, a többségi kultúrához képest 
különleges szokások tiszteletben tartása, megengedése, 
lehetővé tétele, tűrése.

Személy szerint én, mint emberi lény, elviselném azt a 
néhány alkalmat, amikor a faluban tűzijátékot durrogtat-
nak az emberek, vélt vagy valós szórakoztatásukra.

Azonban a kutyámnak, aki minden egyes durranásnál 
lihegve reszket és akadályt nem ismerve bújik el a bezárt 
és besötétített lakásban a legkisebb résbe, ismeretlen 
fogalom a tolerancia. Hiába nyugtatom és mondom neki, 
hogy legyél toleráns az emberekkel, ne törődj vele, hogy 
ez a stressz, amit ilyenkor több órán keresztül folyamato-
san átélsz, hónapokat, sőt akár éveket vesz el az életedből.

Ismeretlen fogalom a tolerancia az élővilágnak, a kör-
nyezetnek, amelyen szintén nem lehet számon kérni a 
toleranciát, mert nem érti, hogy az ember miért szeny-
nyezi a környezetét hanggal, zajjal, füsttel.

A Föld több millió éves története során valószínűleg 
már elszenvedett néhány, a toleranciát a földön számon 
kérő társadalmat. Mi csak porszemek vagyunk ebben a 
történetben, és a föld majd leráz minket magáról, mert 
nem a földnek, hanem az embernek kell toleránsnak lenni 
a földdel szemben.

Mi vendégek vagyunk a földön, ide jöttünk, és azt 
akarjuk, hogy a föld alkalmazkodjon mihozzánk. 

A világ toleráns volt velünk emberekkel évezredeken 
keresztül. De most már jól látszik, hogy lassan elfogy 
a föld türelme az emberrel szemben: járványok vannak, 
globális felmelegedés, árvizek, tornádók, de az ember 
még mindig a természeten kéri számon a toleranciát. A 
kutyán, macskán, madáron, földön, vízen, levegőn.

Leszűkítve kis falunkra, ugyanez a helyzet. Aki falura 
jön lakni, az éljen falusiként, vagy legalább becsülje meg 
a csendet, a nyugalmat, a jó levegőt, a természet adta 
lehetőségeket, hiszen éppen ezért költözött falura. Nevel-
jen állatokat, termeljen zöldséget, gyümölcsöt, és legyen 
hálás, hogy csendes, nyugodt környezetben, jó levegőn 
élhet és nevelheti a gyerekeit.

Mi ezt tettük a férjemmel 34 évvel ezelőtt. Senkin nem 
kértük számon a toleranciát, de minket se kért számon 
senki. Csak amikor az utca végén – a (korábban) szán-
tóföld helyén építkező új tulajdonos – beköltözött az 
újonnan felépített házába – kérte számon, hogy miért 
büdös a disznó trágya, amit a férjem az általunk nevelt 
pár disznó alól a kertbe ásott, hogy a következő évben 
jó legyen a termés; a kukorica, amit a tyúkoknak adunk, 
hogy legyen tojás; a zöldség a hétvégi húslevesbe, vagy a 
gyümölcs, amit csak akkor eszünk, ha terem a fánkon.

De hogy félreértés ne essék: a férjem műszaki végzett-

ségű, én közgazdász vagyok. Budapesten nőttünk fel, ott 
éltünk, egyikünk sem volt vidéki. Kizárólag a saját csalá-
dunk egészsége miatt jöttünk falura lakni, és termeljük 
(vagy most már inkább csak termeltük) a zöldséget, gyü-
mölcsöt és neveltük az állatokat. 

A tolerancia okán már nincsenek disznók, csak pár tyúk 
a tojásért, kevés zöldség terem, mert nem használunk 
műtrágyát, és pusztulnak a gyümölcsfák a klímaváltozás 
miatt. Lassan be kellett látnunk, hogy ez már nem az a 
hely, ahova 34 évvel ezelőtt költöztünk. A falu szélére. 
Mellettünk csak két ház volt, aztán az erdő, és a szántó-
földek. Ma már lakópark és nagy házak. Szerencsénk volt. 
A döntéshozók úgy döntöttek, hogy mi még termelhetünk, 
nevelhetünk, két házzal odébb, már nem lehet.

A világ már csak ilyen. Nem a jó szokások, a hagyo-
mányok a fontosak, hanem a tolerancia. Amit azokon 
kérnek számon, akik a világnak nem csak a rövid távú 
előnyeit szeretnék élvezni.

Szerencsére vannak szívet melengető jó példák. Tűzi-
játék helyett felajánlások állatmenhelyeknek. Tűzijáték 
betiltása a Tatai tó mellett a vadludak védelmében, stb. A 
jó cselekedet megtérül. 

Az élővilággal szembeni tolerancia jegyében javasolom, 
hogy a falu demokratikusan megválasztott döntéshozói 
pártállástól, politikai hova tartozástól függetlenül, hoz-
zák meg a döntést, és tiltsák meg a tűzijáték használatát. 
Az itt élők pedig járjanak elől jó példával, és támogassák 
az állatmenhelyeket a tűzijátékra fordított pénzből. Nem 
kell messzire menni, tőlünk pár kilométerre Gyúrón is 
van egy állatmenhely, a gyűjtésben szívesen segítek. A 
gonosz elűzésére pedig használjuk a jól bevált trombitát. 
Járjon Tordas is élen a jó példával!

Végül üzenetként küldöm még Ákos dalát.

Vigyázz a madárra
Ember, a világ két kezedtől sír
Egyikkel a kerted ásod, másikkal a sírt
A másik tudod bőven várhat rád
Építsd a kertet hát tovább
s közben a Mindent jól vigyázd

Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül
Őrizd meg a csendet, el se menekül 
Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll
Vigyázz a madárra, ha válladra repül
Amerre az élet, arra menekül
Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll

Ember a világból csak a sajátod érdekel
A szükség határát ritkán hagytad el
Azontúl szintén van világ
Gondolhatod: ott gondolnak rád
S értünk a mindent jól vigyázd

 � SI
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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 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 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,

TORDASI  
TERMELŐI  

PIAC
FEBRUÁR 5.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

TALÁLD KI,  
HOL VAN!

A „Találd ki hol van” rejtvény 2021. évi győztese: 
Dr. Kállai Hédi. Gratulálunk a megfejtéseihez és 
a 10 000 Ft-os vásárlási utalványhoz. Köszönjük a 
többi részt vevőnek is a megfejtéseket!



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: 900 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

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

SZELEKTÍV

Febr. 10. Cs

Febr. 24. Cs

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

HAMU, 
FENYŐ

Febr. 22. K

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


