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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES
TORDASIAK!
A legnehezebb nagyböjti időszakot
éljük, hiszen alig jutottunk túl a
koronavírus sokadik hullámán,
háború tört ki a szomszédunkban. Mindezek mellett
készülünk arra, hogy pár hét múlva eldöntsük, ki vezesse
tovább országunkat a következő 4 évben. Tudjuk, hogy
mindezek gazdaságilag erősen fogják érinteni a jövőnket,
de a legfontosabb, hogy Ukrajnában a szemben álló felek
egyezzenek meg és kössenek békét.
Láthatjuk, hogy a valóságról milyen sok, ellentétes
információt kapunk, sokan sokféleképpen tálalják felénk.
Az emberek pedig lassan mindent elhisznek ellenőrzés
nélkül, ami akár a világhálón megjelenik pusztán azért,
mert „azt olvastam”. Olyan világot élünk, ahol a közösségi oldalakon néhányan „kikiabálják” kérdéseiket, véleményüket, problémáikat, abban a hiszemben, hogy attól
meg fog oldódni. Attól, hogy beszélnek róla, beszólogatnak egymásnak, nem biztos, hogy meg fog. Az illetékesek
közvetlen megkeresése hamarabb vinne el a megoldáshoz.
A vélt vagy valós problémák felnagyítása, a rosszindulat
feltételezése, a tények ismerete nélküli vélemények eredménye inkább a hír fenntartása-táplálása, mintsem a
probléma valódi megoldása, a tények valóságos megismerése. Eltűnni látszik a személyes kapcsolat, amikor valódi
bátorság kell ahhoz, hogy szemtől szembe megmondjuk,
megkérdezzük azt, amit a világhálón arctalanul megtehetünk. Ezen kívül tény, hogy eltűnne az a katarzis is, hogy

sokan láthatják, hogy milyen okos az illető. Régebben
ez másként működött, talán jobban bíztak egymásban
az emberek, több volt a jóindulat. Ide kellene visszatérnünk. Együtt élünk a településen, közösek az örömeink
és közösek a problémáink nehézségeink. De akarnunk
kell, hogy közösen oldjuk is meg, nem csak feladatot adva
másoknak, hanem feladatot vállalva. A világban eluralkodott szemlélettel szemben legyünk jó hír központúak,
törekedjünk a jót, a szépet terjeszteni és legyen pozitív a
világnézésünk! Ez az, ami valóban épít és előre visz!
Egy kolleganőnk távozása miatt áprilistól új általános
ügyintéző érkezik hivatalunkhoz. A hátralévő ideig az
egy dolgozó hiánya, valamint a választások előkészítése
jelentősen megterheli hivatalunkat. Most kezdődtek az
elnyert „nagy” pályázataink (csapadékvíz, külterületi
utak) megvalósításai is, a tervezett tevékenységek és az
árak pontosítása. Továbbra is keresünk megfelelő embereket intézményeinkbe: a fizikai brigádba, a konyhára,
mely létszámok feltöltése elengedhetetlen lenne a hatékonyabb munkához. Egy kis település működtetése is rengeteg feladattal jár. Az elmúlt évek megmutatták, hogy
komolyan vesszük a Településfejlesztési Koncepcióban
megfogalmazottakat:
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.
Akár pályázatokkal, akár saját elképzelésekkel, munkával azon dolgozunk, hogy mindezek minél jobban megvalósulhassanak mindannyiunk javára. Az önkormányzat erőforrásai végesek, ezért továbbra is szükség van az
egész közösség valódi segítségére!
 Juhász Csaba polgármester

HAMAROSAN KEZDŐDHET A JÓKAI
JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE
A képviselő-testület 2022. február 22-i ülésén, a
beszerzési eljárás után döntött a kivitelezést végző
cégről, mely során az Acer Kft.-re esett a választás.
Március elején aláírtuk a szerződést, így megkezdődik a játszóeszközök gyártása, mely pár hetet vesz
igénybe.
Amint ezek elkészülnek, kezdődhet a telepítés.
Reméljük, hogy mihamarabb elkészülhet az új játszótér a Jókai utcában is.
Ezzel párhuzamosan, a jó idő beköszöntével lerakásra kerülhet a gumiburkolat a Csillagfürt játszótéren is, így a szükséges tereprendezés után azt is birtokba vehetik majd a gyermekek.
 Juhász Csaba polgármester
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JÓL HALAD A BUBA KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
Március 9-én Farkas Zsolt képviselőtársammal ismét
bejártuk a Budapest-Balaton kerékpárút tordasi szakaszának helyszínét és egyeztettünk a kivitelezővel.
Végignéztük és átbeszéltük a szakasz vízelvezetés
szempontjából kritikus pontjait, újra átbeszéltük a
csatlakozások megoldásait.
Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy az ünnep után
elkezdődik a munka a Csillagfürt lakópark bejáratától
felfelé is.
Megbeszéltük, hogy a szántóföldek melletti árkok
kialakítása után pár hét múlva fogunk egyeztetni a
tervezett faültetésekről.


Juhász Csaba polgármester

309 ÉVE LÉTEZIK
ÚJRA TORDAS,
MINT TELEPÜLÉS
Ugyan a Tordasra vonatkozó első írásos utalás 1270ből ismert és a középkorban is lakott terület volt, ám
a török pusztítások végett az egész terültet lakatlan
pusztává vált.
Sajnovics Mátyás (Sajnovics János nagyapja) 1697ben vásárolta meg a Tordas nevű pusztát. Az új földesúr 1713. március 6-án kötött betelepítési szerződést
a telepeseket képviselő Varga Lőrinccel és Juhász Istvánnal, mely után megkezdődött Tordas újratelepítése.
A megállapodás értelmében, a felvidéki vármegyékből
(főleg Nyitra, Turóc és Pozsony megyékből) érkezők
engedélyt kaptak Tordas és Kálozpuszta megszállására
és a letelepedésre.
Ekkortól tekinthető folyamatosan lakott területnek,
településnek Tordas. Ezt az is bizonyítja, hogy községünk
legkorábbi pecsétjén az 1714-es évszám olvasható, vagyis
a telepítési szerződést követő évben már a település közigazgatása is megszerveződött.
Az eredeti telepítési szerződés másolata megtekinthető
a honlapunkon.
https://tordas.hu/309-eve-letezik-tordas/
Tavaly Sajnovics János születése kapcsán pályázatot hirdettünk, mely során a résztvevőknek e dokumentumot
kellett digitalizálni. Terveink szerint hamarosan idén is
meghirdetünk hasonló pályázatot.
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2022. MÁRCIUS 15.
Két év szűk körben megtartott koszorúzás után, idén újra
közösen emlékezhettünk meg az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc hőseiről.
Rövid műsort követően, felkérésünkre idén az önkormányzat mellett az óvoda, az általános iskola, a polgárőrség és a sportegyesület képviselői is elhelyezték koszorúikat Petőfi Sándor szobránál.
Köszönjük mindazoknak, akik megtisztelték a múlt
hőseit jelenlétükkel!
 Juhász Csaba polgármester

Fotók: Milichovszky Emőke

HIRDETŐTÁBLÁK
CSERÉJE
A tavalyi 6 darab saját gyártású (önkormányzat
brigádja által) hirdetőtábla kihelyezése után idén
folytatjuk a községben lévő hirdetőtáblák megújítását,
cseréjét.
Ez alkalommal a hátramaradt táblák helyére helyezünk ki újat: a temetőhöz, a sportpályához és az
Erdőmajori út elejére. A bolt előtti hirdetők a terület
rendezése során kerülnek kicserélésre.
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FEJLESZTÉSEK FOLYTATÁSA A TEMETŐBEN
A korábbi terveknek megfelelően újabb urnafalakat
alakítottunk ki a meglévők mellé. Ezek előtt is rövidesen elkészíti az önkormányzat brigádja a kulturált
murvás területet.
Szintén a brigád kivitelezésében elkezdődött a ravatalozó körül a terület rendezése, valamint a wc-khez

HIRDETMÉNY
A 2022/2023-AS
NEVELÉSI ÉVRE AZ
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2022. augusztus 31-ig, valamint
a 2022/2023-as nevelési év során betölti a 3. életévét (az
utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában
működő Tordasi Mesevár Óvodában az

szükséges zárt tartály telepítése. Ennek beüzemelése
után lehet majd használni a vizet is az épületben, és
megtarthatjuk az épület hivatalos átadását.



Juhász Csaba polgármester

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy szülője dolgozik.
Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek negyedik életévének
betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való
részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező.

ÓVODAI BEÍRATÁS IDŐPONTJA:
2022. április 26-án (kedden) 8.00 órától 16.00 óráig,
2022. április 27-én (szerdán) 8.00 órától 13.00 óráig, illetve
2022. április 28-án (csütörtökön) 13.00 órától 17.00 óráig.
A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas,
Szabadság út 134.)
Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
 a gyermek TAJ kártyája,
 a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra
jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a
szülők munkáltatói igazolása.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
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Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amen�nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést
követ el.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről
írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra
kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A
kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A
jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja,
a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.


Tordas Község Önkormányzata
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK



2022. február


Tordas Község képviselő-testülete a 2022. február
22-én tartott rendes nyílt ülésén

















a Tordasi Mesevár Óvoda nyári zárva tartásának időpontját 2022. augusztus 1. - 2022. augusztus 31. közötti időszakra határozta meg;
Tordasi Mesevár Óvodában a 2022/23-as nevelési évre
vonatkozóan a beíratás időpontját:
2022. április 26-án (kedden) 8.00 órától 16.00 óráig,
2022. április 27-én (szerdán) 8.00 órától 13.00 óráig, illetve
2022. április 28-án (csütörtökön) 13.00 órától 17.00
óráig határozta meg;
úgy döntött, hogy a Tordasi Mesevár Óvodában a
2022/23-as nevelési évben az indítható óvodai csoportok számát 4 óvodai csoportban határozza meg;
elfogadta a 2021. évi közművelődési beszámolót;
elfogadta a 2022. évi települési közművelődési rendezvénytervet;
felhatalmazta Juhász Csaba polgármestert a VHG Nonprofit Kft.-vel és a Depónia Nonprofit Kft.-vel, mint
Konzorciummal 2014. 02. 28. napján kötött együttműködési megállapodás módosításának aláírására;
megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai, valamint a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai
határidőben eleget tettek a 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek;
elfogadta Tordas Község Önkormányzat Adóhatósága
2021. évi végrehajtási munkájáról szóló beszámolót;
úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi Alap számlán lévő 848 222 Ft összeget az árkok tisztítására és
mélyítésére, illetve zöldfelületek fenntartására, parkosításra fordítja;











úgy döntött, hogy az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét 2023-ban 0 Ft-ban, 2024ben 0 Ft-ban, 2025-ben 0 Ft-ban határozza meg;
Lezárta az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések VP619.2.1.-96-4-17 „Közösségi tér megújítása Tordason”
tárgyú (Jókai utcai játszótér) beszerzési eljárását. Az
eljárás nyertesének az Acer Kft. ajánlattevőt hirdette ki;
elfogadásra javasolta Martonvásár Város Önkormányzat,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendeletének módosítását;
úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Program külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázata keretében felhatalmazza Juhász Csaba polgármestert a
Marton-Tordas Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.
A fejlesztés megvalósításának teljes összege:
100 480 867 Ft
A támogatás összege: 95 456 811 Ft
Önrész: 5 024 056 Ft
jóváhagyta a Tordasi Polgármesteri Hivatalnál dolgozó
köztisztviselők személyi illetményének megállapítását;
nem járult hozzá a település közigazgatási területén a
2 db szervál és 6 db szavanna macska tartásához;
úgy döntött, hogy nem utalja ki a Tordasi Polgárőrség
Egyesület részére a Sajnovics tér 3. fsz. 4. alatti lakást
iroda céljára.

Zárt ülés keretében
 a helyi választási iroda vezetőjének előterjesztése alapján megválasztotta Tordas Szavazatszámláló Bizottságainak tagjait.
A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

KORMÁNYABLAKBUSZ TORDASON
Időpont: 2022. április 7. csütörtök, 9:00-11:00
Helyszín: Tordas, Sajnovics tér - Posta parkoló
MILYEN ÜGYEKET LEHET INTÉZNI?
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatokon
(kormányablakbuszok) az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető ügyköröket, benyújthatják
kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást
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kaphatnak az eljárás menetéről.
Többek között:
- személyazonosító igazolvánnyal,
- lakcímkártyával,
- útlevéllel,
- vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre,
- ügyfélkapu regisztrációra is lehetőségük van.
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Tisztelt Adományozók!
Március 6-án szerencsésen hazaértünk.
Folyamatos egyeztetést követően, végül Vámosatyára vittük az adományokat, amelyek a legjobb
helyre kerülnek így és amelyeket Viskre visznek tovább,
célzottan, kárpátaljai magyar családoknak. Missziónk
közben Barabáson is sikerült segítenünk – egy Ukrajnából menekült családot eljuttattunk Budapestre,

illetve egy egyedül érkezett hölgyet is Jászberénybe.
Szeretnénk megköszönni minden önzetlen felajánlást,
óriási szükség van mindenre, ezt most személyesen is
megtapasztaltuk. Külön köszönjük Sármay Bencének és
Győri Tamásnak a szállításban való áldozatos segítséget,
a vámosatyai Solymos Brigittának és férjének Solymos
Lórándnak az adományok fogadását és továbbjuttatását!
A Hangya Művelődési Ház kezdeményezésére történő
adománygyűjtő akció sikeres volt.
Hála még egyszer minden adakozónak és közreműködőnek, helyi kollégának!

BADÁR A HÁZBAN
Nőnap alkalmából Badár Sándor „Nőnap, férfi szemmel”
című stand up comedy műsorával köszöntöttük a Hölgyeket. Profi előadás, nagyszerű közönség és hangulat
jellemezte az estét. Természetesen a szebbik nem képviselőit nem engedtük el üres kézzel, ajándéktárgyat,
vagy édességet választhattak maguknak. Köszönjük,
hogy ennyien eljöttek, valamennyi korosztállyal együtt
nevethettünk, tehettük felejthetetlenné március 8-át.
Fotók: Milichovszky Emőke

BABA-MAMA BÖRZE
Baba-mama-kisgyermek ruha és felszerelés börze volt a
Hangyában március 25-én.
Köszönjük a részvételt, a foglalkozásokon való aktív
közreműködést a gyerkőcöknek, anyukáknak, nagymamáknak, az oktatóknak az interaktív programokat,
Husztáné Acsai Gyöngyvérnek a szervezést! Augusztusban folytatjuk.
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

ADOMÁNYGYŰJTÉS

ISKOL A

JELMEZVERSENY

VÉRADÁS

Lezajlott az online farsangi jelmezverseny, amelyre közel
harminc pályamű érkezett határon innen és túlról.
A díjazottak neveit R. Kárpáti Péter színész, a „Barátok
közt” sorozat sztárja (Berényi András), örökös tagja, a
zsűri elnöke mondta el videós üzenetében.
Köszönjük a részvételt, gratulálunk valamennyi
nevezőnek!

Véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt a Hangyában március 23-án. Köszönjük a véradóknak az
önzetlen segítséget!
Fotók: Dezső-Molnár Éva és HMH

ISKOLAI HÍREK
A mögöttünk álló időszakban egyszerre mutatta meg
magát a tél a február végi havazás képében, és köszöntött
be a tavaszi napsütés. Ahogy éledezik a természet és szabadulunk a COVID béklyójából, úgy örülhetünk egyre
több és több eseménynek:
Vendégül láthattuk a Pesovár Ferenc népzenei és népdaléneklési verseny részvevőit és művészeti iskolásaink
is megmutathatták végre tudásukat a budapesti Hagyo-
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mányok Háza közönsége előtt. A kiszebáb elégetésével
elűztük ugyan a telet, de pár nappal később friss hólepel
borította be udvarunkat. Hamvazószerdával megkezdődött a Nagyböjt, a Húsvétra, a Feltámadás örömére való
felkészülés időszaka.
Március idusán – kétévnyi szünet után – együtt emlékezhettünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
hőseire.
Immáron lezajlottak a középiskolai felvételik, nyolcadikosaink remekül helytálltak – reményeink szerint valamennyien felvételt is nyernek a vágyott iskolába.
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Mindeközben iskolánk kívül is, belül is épül s szépül:
megkezdődtek az alsó udvar rendezési munkálatai – a
gumitéglák megérkeztek, továbbá új és esztétikus cipőtárolókat helyeztünk el az osztálytermek előtt.
Mindennapi életünk örömei és nehézségei más megvilágításba kerültek az Ukrajnában folyó háború híreit
hallva. Példátlan az összefogás, mindenki segíteni szeretne – iskolánk négy menekült gyermeket fogadott be,
így most már ők is közösségünk tagjai. Reméljük, ittlétük

FIGURÁS BÉRLET
Már-már hagyomány és óriási megtiszteltetés, hogy
iskolánk zenetanárai, zenészei és a Pillikék Tánccsoport egy-egy órás ismeretterjesztő műsorral mutatkoznak be évente a Hagyományok Háza színpadán, a
Figurás Bérlet programsorozat keretein belül.
Idén Rimóc hagyományait, népi játékait, zenéit,
táncait, viseletét mutattuk be a nagyérdemű
közönségnek.
Tavaly a vírushelyzet miatt sajnos elmaradt ez a
produkció, ezért idén izgalommal vártuk a februárt,
vajon megtartható-e az előadás. A gyermekeknek
hatalmas motivációt adott, hogy újra lehetőség nyílik
tudásuk megmutatására.
A fellépés napján csaknem teljes létszámmal tudtunk elindulni az előadás helyszínére. Ezt azért kell
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tudja valamelyest feledtetni velük mindazt, ami elől –
családjaikkal együtt – menekülniük kellett. A gyerekeink
befogadó szeretete mindannyiunkat meghatott.
Az előttünk álló időszak talán két legfontosabb eseménye a beiratkozás – várjuk szeretettel leendő elsőosztályosainkat, valamint a bál, melyre nagy-nagy izgalommal készülünk és szeretettel hívunk, várunk mindenkit!
A krónikát lejegyezte és a fényképeket készítette:
 Balogh Zoltán igazgató

megemlíteni, mert a folyamatos megbetegedések
miatt talán nem is volt olyan táncpróba, amikor az
összes gyerek együtt gyakorolt volna.
A gyerekek ennek ellenére is kiválóan teljesítettek
mindenben. A színpadon, a próbákon, az öltözőben,
utazás közben a buszon nagyon fegyelmezetten,
figyelmesen, játékosan, de udvariasan, tisztelettudóan viselkedtek. Nagyon büszkék lehetünk rájuk
ismét! Hatalmas csoda volt figyelni őket munka
közben.
Az érzés, a látvány és a hangulat, amikor a 7 évestől
a 15 évesig, a legkisebbtől a legnagyobbig, az abszolút kezdőtől a szinte profi táncosig együtt, közösen
játszik, táncol, énekel, mulat, előad és alkot minden
táncos tanítványunk a színpadon, az egyszerűen leírhatatlan. Azt látni, tapasztalni kell!
Ha tehetik, legközelebb feltétlen nézzék meg őket!
 Mihovics Márta
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RAJZPÁLYÁZAT
EREDMÉNYHIRDETÉS
Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány második alkalommal
hirdetett gyerekeknek rajzpályázatot a cukorbetegség
témakörében.
A „legsikeresebb iskola” díját a zsűri megosztva ítélte
oda két iskolának, mert mindkét iskolából több tucat
színvonalas munka étkezett.
A 4.a osztály beküldött pályázatainak köszönhetően az
egyik díjazott a mi iskolánk lett.
Díj: 10.000 Ft-os, rajzeszközökre beváltható ajándékutalvány és óriás cukormentes keksz-csomag.
Mindemellett a 9-11 éves kategória győztese is a mi
iskolánkból került ki:
Karai Csilla Szófia (4. osztályos)
Díja: 10.000 Ft-os, rajzeszközökre beváltható ajándéku-

talvány és az Asix Kft. által felajánlott Gullon cukormentes keksz-csomag.
Felkészítő pedagógus: Horváth Györgyi 4.a osztályfőnöke
Méltán vagyunk büszkék rájuk!

PÉNZ7
PÉNZÜGYI
TÉMAHÉT
2022. Március 7-11. között megrendezésre kerülő
PÉNZ7 program keretén belül pénzügyi önkéntes
szakértő tartott előadást a 4.a osztály számára
Pénzügyi tervezés, megtakarítások témakörben.
Köszönjük az egész délelőttös foglalkozás megtartását és a csodás ajándékokat Dul Norbertnek és a
GIRO Zrt.-nek!
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Horváth Györgyi, 4.a osztályfőnöke
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Kisze, Kisze, szalmabáb,
égj el minél hamarább.
Füsttel írd a kéklő égre,
Jöjj el tavasz, jöjj el végre.
Elérkezve a farsang farkához, téltemető népszokások kaptak helyet az óvoda falai között.
Úgy tartották régen, hogy a Kisze megvéd minden bajtól, elűzi a betegséget és behozza az egészséget. Szokásainkat, hagyományainkat követve, rigmusokat kiabáltunk
és elégettük a kiszebábot. Majd vártunk, hogy valóban
megpillantsuk az ébredő természet titokzatos jeleit.
A tavasz eljövetelével csíráztattak, hajtattak a gyermekek az óvónénik segítségével. Gondosan locsolták, ápolták a kis növényeiket, melyek meghálálták a törődést, és
most már teljes pompájukkal ékesítik a csoportszobákat.
A tavaszi jó idő előcsalogatta a bogarakat is, ami a gyermekeknek is tartogatott meglepetést, hiszen a Bogárháton társulat látogatott el óvodánkba. Interaktív, izgalmas,
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érzékenyítő előadásuk közben különböző bogarakkal
ismerkedhettünk meg. Madagaszkári bütykös csótány,
botsáska különösen érdekes volt számunkra. Még meg is
simogathattuk a kis élőlényeket.
A Nyuszi és Süni csoportos gyermekek ellátogattak
Varga Attila méhesébe. A méhek izgalmas, dolgos életével találkoztak. Köszönjük a sok-sok értékes gondolatot,
információt, amivel gazdagodtunk.
Nemzeti ünnepünk közeledtével a gyermekek kokárdákat készítettek, zászlókat festettek, gyönyörű verseket
és énekeket tanultak. A Nyuszi csoportosok műsorukkal
meghitté tették az ünnepet. Az ünnepség után, együtt
kisétáltunk Petőfi Sándor szobrához és elhelyeztük a
koszorút az emlékezés gyertyáival.
Az elkövetkező napok is tartogatnak sok-sok meglepetést számunkra, melyről a következő újságcikkben
olvashatnak.
A Százlábú Gyermektámogató Alapítvány adószáma: 18618736-1-07
Hálásan köszönjük felajánlásaikat!
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

ORATÓRIUM
KÖNY VTÁR

HÍREK AZ
ORATÓRIUMBÓL
Az elmúlt hetekben a járványügyi helyzet javulásával
egyre többen lettünk a szombati oratóriumban a gyerekeknél és kamaszoknál egyaránt. A farsangi oratóriumra
érkezett a legtöbb gyermek.
A színes program sok olyan gyermeket is vonzott, aki
nem szokott rendszeresen oratóriumba járni. Ezen a délutánon, miután a gyerekek megjöttek egy kis táncolással
ráhangolódtunk a játékokra. Majd mindenki bemutatta
jelmezét, ezután kapott mindenki egy számot és elkezdődött a jelmezverseny. A nap folyamán volt újságpapíron táncolás, lufi taposás, a fénypont mégis az volt,
amikor a gyerekeknek kéz nélkül kellet fánkot enniük. A
játékokért pecséteket kaptak, melyeket a nap végén tombola számokra válthattak be. Mindenki hozott valami
kis süteményt vagy üdítőt és ezeket a játékok közben
nagy élvezettel ették a gyerekek.
Miután lement a farsang elkezdtünk a nagyböjtre és a
húsvétra hangolódni a gyerekekkel. A témák között szerepelt az ünneplés, amiről nagyon ügyesen beszélgettek a
kisebbek. A kamaszok pedig közös keresztúti imádsággal
kezdték a nagyböjtöt.
A legnagyobbak jártak lelki hétvégén Péliföldön, Országos Animátor Találkozón, Balassagyarmaton. A helybeli
animátorcsoport a márciusi hosszú hétvégét Pesthidegkúton töltötte, ahol a képzésen és a csapatépítésen
túl, elkezdtük a felkészülést a június 20-július 1. között
megrendezendő Nyári Oratóriumra. De addig is szeretettel várjuk szombat délutánonként a gyerekeket és a
kamaszokat.
 Lestyán Júlia

KÖNYVAJÁNLÓ
Kay Bratt: Varázsolj haza!
Cara önként magára vállalt gyilkosság miatt menekül
lakóhelyéről. Útja során van ideje gondolkodni az életén,
kezdve onnan, hogy édesanyja a halált választotta élete
problémáinak megoldására, ennek következtében ikertestvérével együtt egyik nevelőszülőtől a másikig adják őket.
Sérült lelkük bizalmatlanná és sebezhetővé teszi őket.
Szökésében hozzászegődik Hemi (Hemingway), a
négylábú, akivel közösen keresik a jobb jövőt. Észrevétlen kötődés alakul ki kettejük között, ami igazán csak a
tervezett elválás során derül ki.
Elérik azt a bizonyos „jobb jövőt” mindketten?
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Április 11.
József Attila születésnapjára emlékezve ünnepeljük 1964.
óta a magyar költészet napját. József Attila (1905-1937)
versei tükrözik rövid élete nehéz körülményeit. A költő
számára az élete során adódott feldolgozatlan események
hozzájárultak a korai, tragikus halálához.
Idézet József Attila: Kopogtatás nélkül c. gyönyörű
verséből
„Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.”

KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁS
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

8:30 - 14:30
13:00 - 18:00
8:30 - 14:30
szünnap
14:00 - 19:00
8:30 - 11:00

Minden hónap első szombatján zárva.
Április 16-án, szombaton zárva

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

IDEI BÖJTÜNK
KÜLÖNLEGES
ARCVONÁSAI
A böjt az Istenhez találás ideje, amikor van miért beszélgetnünk vele, mert (be)látjuk, hogy nélküle semmik
vagyunk. Idén több különleges hangsúlyt is kap ez az időszak, de mind a lényegre mutat: Isten kezében vagyunk
a legjobb helyen.
A böjt idén háborúval érkezett – s most nem valami
elhallgattatható messzeségből jönnek a pusztítás hírei,
hanem a közelből, a szomszédból. Érkezik a több százezer menekülő, segítségre indul aki csak teheti. Az élet
minden területén érezzük a háború hatásait, ki tudja,
meddig, s milyen mértékben! Az első napokban közösen
imádkoztunk a tordasi evangélikus templomban, s már
ott átéreztük: ebben az egészben mi apró porszemek
vagyunk, de a Hatalmas ott áll mellettünk, aki a világot
legyőzte annak minden vezetőjével, haderejével, népek
akaratával és minden élet-pusztítással szemben.
A böjt idén kampánnyal érkezett – milyen jó, hogy
Isten üzenete ránk bízza a vezetőinket, ilyenkor böjtben
is: „Arra kérlek mindenek előtt – írja Pál Timóteusnak – hogy
tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért,
hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és
tisztességben.” (1 Tim 2,1-3) Most e böjtben az imádságunk
még erősebben szól hazánkért, népünkért és vezetőinkért.
Mondhatnánk némi éllel, hogy mindannyiunkra ránk is
fér az imádság! Azért is, hogy legyen meg szívünkben a
bölcsesség, hogy jól dönthessünk amikor rajtunk a sor,
s hogy vezetőink szívében is legyen ott az istenfélelem,
amikor ők döntenek a rájuk bízott kérdésekben.
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A böjt idén reménységgel érkezett – az elmúlt két
év során gyülekezetünkben nem tartottuk meg a nagyheti és húsvéti ünnepi alkalmainkat a járványügyi védekezést komolyan véve. Bár még tapasztaljuk, hogy a járvány jelen van, de annak veszélye már csökkenni látszik.
Reménységünk van arra, hogy emiatt már nem kell féltenünk az ünnepet, és így családi, valamint gyülekezeti
közösségben egyaránt átélhetjük az Úr Isten életet újító
hatalmát a feltámadás napjára készülve, hogy az Atya
Isten Fiával együtt minket is átvisz a halálból az életbe. A
böjtnek ez az örömös arcvonása adhat erőt mindnyájunknak a napi küzdelmekhez, a lelki terhek elhordozásához,
mert ebben látjuk meg azt a célt, amiért Isten egyetlen
Fiát közénk küldte, hogy Szabadítónk legyen.
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

Rendszeres alkalmaink
Istentisztelet és gyermekistentisztelet:
vasárnap 10 órakor
Bibliaóra: kedden 18 órakor
Énekkar: szerdán 18 órakor

Ünnepi alkalmaink
Április 9. szombat 16.00 – Nagyheti agapé
Április 10. Virágvasárnap 10.00 – Istentisztelet
Április 14. Nagycsütörtök 18.00 – Úrvacsorás
istentisztelet
Április 15. Nagypéntek 10.00 – Istentisztelet
Április 16. Nagyszombat 18.00 – Passió
Április 17. Húsvét 10.00 – Úrvacsorás
istentisztelet
Április 18. Húsvéthétfő 10.00 – Úrvacsorás
istentisztelet
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EGYHÁZAK

KÖLTÉSZET NAPJA

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

HÚSVÉT

HITTAN

„Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, Haláltól megmentőnk, Életre
támadt: Dicsérjük jó Atyánkat! Jézus, irgalmazz nekünk!
Néki semmi bűne nem volt, S vétkünkért ő lakolt. Békénknek
ára Ártatlan, szent halála. Jézus, irgalmazz nekünk!
Élet, halál Ura ő már, Menedék, sziklavár. Száll örömének:
Miénk az örök élet! Jézus, irgalmazz nekünk!”
Húsvét ünnepének legmélyebb üzenetét tárja elénk
három rövid versszakban Luther Márton 1524-ben írt éneke.
Örömteli, őszinte bizonyságtétel ez az ének arról, hogy
van Szabadítónk. Jézus legyőzte a halált, feltámadt és él.
Hitünk alapja ez a bátor bizonyosság.
Különleges ajándék, hogy a Szent és Igaz, magára vette
bűneinket és emberi hamisságainkat, mindazt, aminek
következménye csak békétlenség a szív mélyén, ember és
ember, ember és Isten között. Megbocsátásával, békességével ajándékozott meg minket.
Ennek vagyunk a tanúi, amint Pál apostol így fogalmazza meg: „Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató
ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet
Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a
bűn és a halál törvényétől.” (Róma 8, 1-2.)
Ez a szabadság a mienk. Nem csupán értelmünknek,
hanem egész lényünknek szól. Sokak élete tanúskodik ma is arról, hogy Jézusban Isten Szabadítót adott a
világnak, akiben ma is sokan hitre, gyógyulásra, örök
életre találnak – akinek irgalmára egész életutunkon
ráhagyatkozunk.

Szeretettel várjuk ősztől az új elsős gyermekeket iskolai
hittancsoportunkba. Az iskolai beiratkozáskor van lehetősége a szülőknek hittancsoportot megjelölni.
Az evangélikus hitoktatásról a https://hitoktatas2.
lutheran.hu/ címen találhatnak részletes információkat vagy Süller Zsolt lelkésztől (+36203561686, suller.
zsolt@evangelikus.hu), illetve Bence Győző lelkésztől
(+36208243055, bencegyozo@gmail.com) kaphatnak
tájékoztatást.

Gyülekezeti életünk
Ünnepi alkalmaink:
Nagycsütörtök – úrvacsorai istentisztelet 18.30
Nagypéntek – passióolvasás 18.30
Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, a vasárnapi istentisztelet
Gyúrón 9:30-kor,
Tordason 11:00-kor kezdődik.
Április utolsó vasárnapján, 04.24-én 10:00 órakor kezdődik Családi istentiszteletünk Tordason, melyre szeretettel hívunk Mindenkit!
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Rendszeres heti programjaink:
Taizé imaóra, kéthetente csütörtökön 18:00 (Tordas)
Férfi imakör, csütörtökön 20:30 (Martonvásár)
Férfi tábortűz, hónap 3. csütörtökén 20:00 (Gyúró)
Gyülekezeti hittan, kéthetente szerdán 17:00 (Gyúró)
Gyerek délutánok, hónap 3. vasárnapján 15:00 (Tordas)
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook
oldalát!
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Adományok, egyházfenntartói járulék,
perselypénz
Amennyiben a parókia felújítására utalással szeretne
hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban mindenképpen tüntesse fel: céladomány felújításra
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2022.

április

Elérhetőségeink
Gyülekezetünk blogja:
www.tordas-gyuro.blogspot.com
Facebook oldal:
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/
Lelkészeink:
Süller Zsolt,
+36203561686, suller.zsolt@evangelikus.hu
Bence Győző,
+36208243055, bencegyozo@gmail.com
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K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

AZ ÉLET TITKA,
HOGY ENGEDJÜK
MAGUNKAT
MEGVÁLT(OZT)A(T)NI
„ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga
marad, de ha elhal, sok termést hoz…” (Jn 12,24)
Amikor az elmúlásra gondolok, gyakran jutnak
eszembe egy gyermekonkológiai osztályon dolgozó
lelkigondozó szavai. Arról beszélt, hogy a haldokló
gyermekük mellett álló szülők rettenetes fájdalmát
egyetlen gondolat képes enyhíteni csak, hogy a gyermekük a halála után nem lesz egyedül, hogy várják
azok, akik őket, családjukat a földi életükben szerették.
Igen, … ez a földi életünkben egymás közt megtapasztalt szeretet és a hozzá kapcsolódó egészen megmagyarázhatatlanul a szívünk mélyén élő hit képes táplálni azt a reményt, hogy ez a szeretet valahogy soha
nem tud elmúlni. Ez a három, a keresztségünk által
teljesen ingyenesen kapott ajándék a hit, a remény és
a szeretet a híd ahhoz a Krisztushoz, Aki életét adta
a kereszten előre mindannyiunkért, mert bízott az
általa megmutatott Isten mindent legyőző, határtalan,
átalakító szeretetében. Húsvétkor is épp ezért igyekezzünk templomainkba és hallgassuk szavait, amit nem
a kiválóaknak szánt sosem, hanem úgy szólította meg
az embereket, ahogy voltak, szomorúak, betegek, félelmeikbe zárkózók, elkeseredettek. Ezért jött közénk,
hogy megvált(oztas)son bennünket, hogy valóban szabadok legyünk; szabadok ítéleteinktől, a megszólástól,
az összehasonlítgatástól, kioktatástól és mindattól,
ami lehúz. Azért, mert egyszerűen nem erre teremtettünk, hanem, hogy Hozzá hasonlóak legyünk, odaadóak, béketűrők, türelmesek, figyelmesek, elfogadóak.
Valahogy nem a hatalomtól, anyagiaktól leszünk boldogok, mert csak az üresség erősödik bennünk, hanem
ha odaadó, önmagunkat felülmúló és néha magunkat
el is felejtő életet élünk. Akkor, amikor a lázas gyerekünk mellet virrasztunk, vagy akkor is segítünk a
szomszédnak bevásárolni, ha a körmünkre égnek a
dolgaink, amikor átnéznek rajtunk, amikor szó nélkül
hallgatjuk végig a szidalmakat és imádkozunk azokért
is, akik megbántottak. … És erre tényleg csak miatta
vagyunk képesek. Erről a jézusi magatartásról szól
Albert Florent Augustin Decourtray (1923–1994)
egykori lyoni érsek „Jézus nem azt mondta” című
verse, amiből részleteket idézünk:
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Jézus nem azt mondta
„Jézus nem azt mondta:
Ez az asszony kikapós, könnyelmű és ledér,
akit környezetének erkölcsi és vallási ódivatúsága jellemez,
hisz’ csak egy asszony!
Inkább egy pohár vizet kér tőle, és beszélgetésbe kezdett vele.
(Jn 4,1–42)
Jézus nem azt mondta:
Itt van egy nyilvános bűnös, egy prostituált,
aki örökre kátyúba ragadt.
Inkább ezt mondta: neki nagyobb esélye van belépni Isten
országába,
mint azoknak, kik a vagyonukban bíznak,
vagy erényük és tudásuk biztonsága mögé húzódnak. (Lk
7,36–49)
Jézus nem az mondta:
Ez a fickó csak egy törvényen kívüli.
Azt mondta: Még ma velem leszel a paradicsomban.
(Lk 23,39–43)
Jézus nem azt mondta:
Ez a Júdás csak egy áruló.
Inkább megcsókolja őt, és azt mondja neki: Barátom. (Mt
26,50)
Jézus nem azt mondta:
Ez a szájhős megtagadott.
Ehelyett azt mondta neki: Péter, szeretsz engem? (Jn 21,15–17)
…
Soha egyetlen ember sem adta meg másoknak úgy a tiszteletet,
mint ez az ember.
Egyedülálló Ő. Annak az egyetlen Fia,
aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt. (Mt 5,48)
Akivel csak találkozik
mindig meglátja benne a rendkívüli lehetőséget!
A teljesen új jövőt! A múltja ellenére.
(Patsch Ferenc SJ fordítása)
Áldott Húsvétot kívánunk!

LITURGIKUS NAPTÁR
Hétköznap reggel 6.30 szentmise
Vasárnap 10.00 szentmise
Az ünnepi szertartások, szentmisék időpontját
megtalálják honlapunkon, www.tordasrk.hu
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

ISTEN VELETEK!
Keith & Bev – két drága név a számunkra, hát még Megváltó Jézusunk számára!
Amerikából jöttek 3 pici gyerekkel. Mesterségük címere:
misszionáriusok. Megtanultak magyarul, nem sajnálták
rá az energiát azért, hogy minél jobban átadhassák az
örömhírt: Isten szeret úgy, ahogy vagy, gyere hozzá!
22 évet töltöttek Magyarországon. 5 évig Tordason a
baptista gyülekezetben intenzíven szolgáltak: igehirdetés, zenélés a gyerekeikkel, bibliaköri tanítás, lelki gondozás terén. 2 éve nyaranként táborokban tanították a
gyerekeknek az angolt. Telve kedvességgel, jóindulattal,
szeretettel, jókedvvel. Fáradhatatlanul. Úgy is, hogy a
közben felnőtt gyermekeik visszaköltöztek az USA-ba,
távol voltak tőlük.
Az idő lejárt. Vagy inkább betelt. Mennetek kell vissza.
Nehéz a búcsú, de reményteljes. Ha máskor nem is, de az
Úrnál biztos találkozunk. Köszönünk mindent!
„Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd
Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik.” Róma 14:18
(Egyszerű fordítás)
Szerepeljen itt pár kép a búcsú pillanatairól.

BEMUTATÁS
A zsidó törvény szerint minden elsőszülött gyermeket 6 hetes korukban be kellett mutatni Istennek az
áldozati ajándékkal együtt a jeruzsálemi templomban. Mária és József is engedelmesen elvitték Jézust a
templomba Simeon és Anna nagy örömére, akik idős
korukban megláthatták a várva várt Messiást.
Gyülekezeteinkben kedves szokás, egyfajta hálaadás az Örökkévaló felé a gyermekbemutatás.
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Nem keresztelőt tartunk, mert a Biblia szerint
Krisztus családjába a megtérés és a Szent Szellem
munkája által lehet beleszületni (újjászületni).
Hosszú évek után 2022. március 20-án ismét örülhettünk egy kisbabának. Varga Levente Dánielt hozták el szülei az imaházba. Hálát adtak a covid járvány
alatt egészségesen megszületett csöppségért. Bokros
László lelkipásztor imádkozott a babáért, szüleiért,
áldást és védelmet kérve rájuk, valamint kegyelemért, hogy Levi ismerje meg minél előbb az Úr Jézust,
legyen minél előbb Isten gyermeke.
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SPORT

TENISZ

NYITUNK
Már nem sokat kell várni a tenisz szerelmeseinek, hogy
végre szabadtéren hódolhassanak kedvenc sportjuknak.
A pályák szezonra történő felkészítése várhatóan április
második hetében véget ér, és négy pályával várunk minden sportolót.
Az elmúlt év a hobbi társasági tenisz éve volt Tordason, hiszen a szokásos nagyobb létszámú versenyeink
elmaradtak és csak a megyei CSB fordulóit, illetve a
hagyományos Tordas Kupát sikerült lebonyolítani. A
megyei bajnokságban a csapat alap játékosai derekasan
helytálltak, azonban ez kevés volt sokszor a fiatalabb
és MTSZ ligát is megjárt ellenfelek ellen. A lelkesedés
továbbra is megvan, így aztán amatőr csapatunk 2022ben is vállalja a megmérettetést Fejér Megye bajnokságában. Várhatóan 15 fős kerettel indulunk, de ehhez várjuk még az amatőr szinten teniszező tordasi kötődésű
játékostársainkat.
A hagyományos, immár XXV. Tordas Kupa jubileumi
versenyét 2022. október 1-én tervezzük megrendezni,
továbbá Hámori Tamás emlékét megőrizve június elején
páros versenyre hívjuk a régiós vállalkozói szféra amatőr
játékosait. Tárgyalunk a szomszédos Martonvásár tenisz
klubjával két közös verseny rendezéséről is.
A tordasi sport sokszínű palettáján egyre többen
választják a teniszt felnőtt és utánpótlás szinten. A tenisz
utánpótlásban két kiváló edző is közreműködik és évről

AKTUÁLIS
INFORMÁCIÓK
A pályákat csak érvényes, névre szóló „tagsági kártya”
felmutatásával lehet használni.
Egyéb info: www.tordasse.hu/tenisz
facebook: tordasteniszklub
 Pályafoglalási igényeket kérjük a meditax@t-online.hu címre elküldeni, vagy a +36 30 93-95017
telefonszámon jelezni.
 2022. évi teniszpálya használat díjai
Pályadíjak
A. Családi bérlet 40.000 ft/ szezon/óra (papa,
mama, gyerekek)
B. Egyéni tagsági bérlet: 30.000 ft/szezon/óra
C. Tordas-gyúrói diák: regisztrációt követően 3.000
ft/család (14 éven aluliakat csak szülő regisztrálhat)
D. Óradíj: 3.000 telefonos egyeztetéssel
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évre nagyobb érdeklődés tapasztalható a gyermekek teniszoktatása iránt. Ágotai Emőke és Galgóczy Lajos április
közepétől várja régi és új tanítványait. A Magyar Tenisz
Szövetség szakmai elismerése jeléül ez évben is támogatja
Galgóczy Lajos utánpótlás edzői munkáját a magyar
utánpótlás versenysportban elért eredményei alapján.
Jelenleg is több tehetséges kiszemeltje és tanítványa szerepel a hivatalos MTSZ ranglisták élmezőnyében.
Reményeink szerint a nyári tenisztábort június közepén tartjuk. A tavaly felújított klubház és az új sportöltöző lehetőséget teremt nagyobb létszám fogadására is.
A pályafoglalás a már bevált drive-on megosztható foglalásos alkalmazással fog működni 2022-ben is.
Pályafoglalás: meditax@t-online.hu Egyéb info edzésekkel kapcsolatban: + 36 30 93 95 017
Jó játékot!


Tóth Gábor, szakosztályvezető

30-93-95-017
Tagsági kártya pótlása 500 ft
 Pályahasználat sorrendje azonos időpont esetén:
1. Szezonra online foglalt pálya
2. Bérlet
3. Óradijas
4. Diák
 A pályákat csak előzetes online regisztációt követően lehet használni. Az online foglalási felületen bárki regisztrálhat amennyiben rendelkezik
………@gmail.com email címmel.
Kérjük, hogy a covid vírusra tekintettel fokozottan
tartsuk be a higiéniai és érvényben lévő járványügyi
szabályokat! Vigyázzunk egymásra!
Nem változott: minden játék előtt a pályát meg kell
locsolni, játék után le kell húzni, ügyelve a vonalak
épségére!



Tordas, 2022. április 1.
Tóth Gábor, szakosztályvezető
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„Szívesen látjuk és elvárjuk kendteket,
Otthon ne maradjon még az se, aki beteg!”

MEGHÍVÓ
Értesítünk minden „Tájház Őrzőt” és minden Értékmegőrző Egyesületi tagot és pártolóinkat, hogy

2022. április 23-án (szombaton)
a Tájház megnyitja kapuit.

MARTONVÁSÁR TÜZÉP
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,

Ez alkalomból az egyesület vezetősége szeretettel vár
minden érdeklődőt, támogatót, Tájház üzemeltetését
segítőt, családtagjaival együtt, a Tájház és a kiállítás
megnyitására (délelőtt 10 órára) majd az azt követő
beszélgetésre, közös baráti együttlétre.
A megnyitón fellép és műsort ad a tárnoki Szlovák
Önkormányzat énekkara.


Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület vezetősége

APRÓHIRDETÉSEK
Tordasi magánszemélyeknek: 30 szóig
ingyenes, a további szavak
50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek: 30 szóig 500
Ft, a további szavak 50 Ft/
szó.

Építőanyag és Tüzelőanyag forgalmazása!
martonvasartuzep@gmail.com
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Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a
további szavak 50 Ft/szó.

KERETES HIRDETÉSEK
Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

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

Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a
további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

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

Mentők
104
Tűzoltók
105

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

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
Szennyvíz, szippantás
06 30/337-87-37
Kutyabefogás: Fedák Krisztina
06 30/961-46-45
Közvilágítás hibabejelentés
https://kozvilhiba.hu

Defibrillátor
06 20/413-93-30

EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosi rendelés
Dr. Harbula Ildikó
06 22/467-527, 06 70/941-1788
H: 13-17 K: 12-16 Sze: 8-11
Cs: 8-11 P: 12-16
Védőnő
Schubert Réka
06 30/312-7672, tordasivedono@gmail.com
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Sze: 11-13
Várandós tanácsadás:
Sze: 13-15
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.

HULLADÉK
Gyermekorvos rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
06 22/460-637, 06 30/444-5779
H: 8-12 K: 16-18 Sze: 16-18
Cs: 8-9 P: 8-12
Tanácsadás: Sze: 8-10 Cs: 14-16

Gyógyszertár
(Tordas)

Szemétszállítás
(VHG)

06 22/467-324
H: 13-17 Sze: 8-12 Cs: 8-12

06 22/579-185

Gyógyszertár
(Martonvásár)

Fogászat (Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel

06 22/460-019
06 22/569-146
H-P: 8-17:30

06 30/542-0381
H, Cs: 8-14 K, Sze: 13-19

Betegszállítás (KOALA Bt.)

Orvosi ügyelet (Ercsi)
06 25/492-021

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

Szelektív
Április 14. Cs
Április 28. Cs
Zöld
Április 5. K
Üveg
Április 13. Sze

