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

2022 
május

XXXII.* évf. 5. szám

Szeretettel köszöntjük az 
Édesanyákat!

ISMÉT AZ ARÉNÁBAN...
8. oldal

KÉSZ A CSILLAGFÜRT JÁTSZÓTÉR
3. oldal

KALOCSAI HÚSVÉT  
A HANGYÁBAN

6. oldal

Május 1. vasárnap 8:00-18:00 |  TORDASI PIKNIK
Május 7. szombat 7:00  |  TORDASI TERMELŐI PIAC

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!
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TORDASIAK!
A választások után folyik tovább 
az élet, vannak, akik örülve, vannak, akik tanulságokat 
vonogatva teszik a dolgukat. Tordason is haladhat tovább 
a település építése. Ennek segítésére megkaptuk az értesíté-
seket a Magyar Falu Programba beadott pályázataink ked-
vező elbírálásáról, így a következő időszakra is megvannak 
a feladataink, hogy még szebbé és komfortosabbá tegyük 
településünket. Ahogy korábban már többször írtam olyan 
soha sincs, hogy valami mindenkinek jó legyen, ezért a 
többség érdekét igyekszünk mindig figyelembe venni. Most 
is van egy ebből fakadó problémánk a Fajtakísérleti állomás 
mellett kialakítandó gyalogúttal kapcsolatban. Több éve 
tervezzük a környéken élők gyalogos közlekedését ennek a 
kialakításával jobbá tenni, ne keljen a Hangya sor felé kerül-
niük, ha a buszmegállót szeretnék megközelíteni. 2018-ban 
a jogszabályokat betartva a képviselő-testület el is fogadta 
és szerepeltette ezt a rendezési tervünkben. Több közmeg-
hallgatáson beszéltem róla, mégis a szomszédos telek tulaj-
donosai most szembesültek ezzel és ellenzik ennek meg-
valósítását. Nem könnyű megtalálni a kompromisszumot, 
hiszen a mai világban már divattá vált, hogy mindig min-
dent ellenzünk mert jogunk van mindenhez. Ezzel együtt 
pedig lecsökkent az alkalmazkodó képességünk és az elfo-
gadás szintünk is, mert nem érdekelnek a körülöttünk élők. 
Pedig többször bebizonyosodott, hogy csak együtt vagyunk 
képesek előre haladni. Ehhez pedig néha áldozatot kell 
hozni a közösség érdekében és javára. Vannak néhányan, 
akiknek nem sikerült a féléves adó kötelezettségeiket telje-
síteni, velük szemben – a közösség érdekében – kénytelenek 
leszünk eljárásokat indítani. Köszönjük mindazoknak, akik 
komolyan veszik, hogy úgy is részei a településnek, hogy 
vállalják és határidőben teljesítik a befizetnivalóikat!

Közben elkezdődött a csapadékvíz elvezetésről és a külterü-
leti utak felújításáról szóló pályázataink terveztetése és ahol 
szükséges, az engedélyeztetése. Lassan elkészülnek a játszóte-
reink, és az ajánlatok begyűjtése után hamarosan elkezdődik 
a Sportegyesület által nyert kültéri sportpark megvalósítása 
is. Ezek mellett elkezdtük a közeljövőben beadandó pályáza-
taink előkészítését is. Régóta tervünk a katolikus templom 
melletti tér rendezése, a piac méltó helyének kialakítása és a 
templom összekötése a Sajnovics parkkal.

A vírus elvonulása után ismét több olyan rendezvé-
nyünk lesz, ahol együtt tudjuk megélni az egy faluközös-
ségbe való tartozást. Mindenkit hívunk és várunk ezekre 
és a jobb idő eljövetelével a közösségi tereinkre!

Május elején pedig köszöntsük Édesanyáinkat, akik 
Édesapáinkkal együtt életet adtak nekünk, gondoskod-
tak rólunk és felneveltek, hogy egykor mi is továbbadjuk 
mindezeket gyerekeinknek, unokáinknak.

 � Juhász Csaba polgármester

NYERTÜNK A MAGYAR 
FALU PÁLYÁZATOKON
Április 12-én kihirdették a Magyar Falu Program pályá-
zat eredményeit, melyen településünk az alábbi pályá-
zatokat nyerte:

 � „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” (a Gesz-
tenyés úton járda kialakítása a Hangya sortól) 5.953.658 Ft

 � „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejleszté-
se” (járdák, kis park építése a sportpályán) 5.609.423 Ft

 � „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 
(murvás utak kialakítása a temetőben) 5.998.119 Ft

 � „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rend-
szer építése/felújítása” (a Rákóczi-Petőfi összekötő út 
szilárd burkolattal történő megépítése) 14.988.543 Ft

Az elnyert összegek megfelelnek a kérelmeinkben beadott 
igényeknek.

Köszönjük Tessely Zoltán képviselőnk segítségét és 
támogatását a céljainkhoz!

Reméljük, hogy ezek a beruházások is jobbá és komfor-
tosabbá teszik az életünket itt Tordason!

 � Juhász Csaba polgármester
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TEREPRENDEZÉS  
A CSILLAGFÜRT  
JÁTSZÓTÉREN
Az önkormányzat karbantartó brigádja befejezte a 
gumiburkolat lerakását, így 2022. 04. 08-án, pénteken 
több szülő segítségével sikerült elrendezni a terepet a 
Csillagfürt játszótér eséscsillapító burkolatai mellett. 
Következő hétfőn megtörtént a hiányzó eszközök (hin-
ták) felszerelése és szerdán pedig az eszközök minősítése. 
Ezek után már hivatalosan is lehet használni a játszóte-
ret. Köszönjük mindenkinek a segítségét! Az ünnepé-
lyes átadót egy későbbi időpontban tartjuk, hogy úgy is 
együtt örülhessünk a gyerekek újabb birodalmának.

 � Juhász Csaba polgármester

FESZÜLET FELÚJÍTÁSA
2010 után, idén ismét felújítottuk a falu elején található 
feszületet. 

Köszönjük mindenkinek, aki segített megvalósítani, 
hogy újra szép legyen az elődeink által állított szimbólum!

 � Juhász Csaba polgármester

ELKEZDŐDÖTT A JÓKAI 
JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSE
Közel két éves várakozás (pályázat, elbírálás, döntés) után 
április 19-én a megvalósítást elnyerő ACER Kft. munka-
társai elkezdhették a játszóeszközök telepítését. 

Az alsó szinten az alacsony esésmagasságú eszközöket 
közvetlenül a fűre telepítik, a következő szinten eséscsil-
lapító felület kialakítása szükséges a várnál és a hintánál. 

A munka az időjárás függvényében egy ütemben való-
sul meg, a tervek szerint április végéig.

Reméljük rövidesen már a játszóeszközök használatá-
ról tudunk majd beszámolni!

 � Juhász Csaba polgármeste
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ÜGYES-BAJOS  
DOLGAINK
Megérkezett a tavasz. A virágos kertekben megjelentek a 
tavaszi virágok és az elültetett magok is szépen kelnek. A 
házak előtti közterületekre is figyelmet kell fordítanunk.

Mit kell tennünk?
Az ingatlan tulajdonosának, használójának gondos-
kodnia kell a telekingatlanról, a közterületre ülte-
tett növényekről a járdára és az úttest fölé nyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. 
A kihajló ágakat le kell vágni annak érdekében, hogy ne 
zavarja a járdán a gyalogos közlekedést vagy a babako-
csival az elhaladást. Ha a járda mellett zöld sáv is van, 
az úttestig terjedő területen is végezzék el a szükséges 
növényápolási munkákat. Meg kell győződni arról, hogy 

a kihajló ágak nem zavarják a közúton közlekedő gép-
járművek, többek között a teherautók elhaladását. Az 
űrszelvénybe behajló ágakat le kell vágni. A járdaszakasz 
melletti nyílt árok, a járműbehajtók és átereszeik kar-
ban-és tisztán tartásáról se feledkezzenek el!

Településünkön az ingatlanok és a közterületek tisztán 
tartását a Tordas Község Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a köztisztaságról és környezet-
védelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati 
rendelete szabályozza. A Polgármesteri Hivatal munka-
társai a rendeletben foglalt előírásoknak való megfelelést 
folyamatosan ellenőrzik.

A településünkért végzett munkájukat megkö-
szönve, kérem a fentiek betartását, szűkebb és 
tágabb környezetünk szépségének, tisztaságának 
megőrzése, valamint a zavartalan közlekedés biz-
tosítása érdekében. 

2022. ÉVI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI
RÉSZVÉTELI ADATOK

TORDAS 001. számú szavazókör 002. számú szavazókör

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA 1514 734 780

MEGJELENT 1207 (79,72%) 582 (79,29%) 625 (80,13%)

NEM JELENT MEG 307 (20,28%) 152 (20,71%) 155 (19,87%)

ORSZÁGOS LISTÁS EREDMÉNYEK

TORDAS 001. számú szavazókör 002. számú szavazókör

FIDESZ-KDNP 585 298 (51,92%) 287

DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM- 
PÁRBESZÉD

458 214 (37,28%) 244

MI HAZÁNK 76 36 6,27%) 40

MKKP 52 16 (2,79%) 36

MEMO 16 4 (0,70%) 12

NORMÁLIS PÁRT 6 3 (0,52%) 3

MNOÖ 3 3 (0,52%)

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI EREDMÉNYEK

TORDAS 001. számú szavazókör 002. számú szavazókör

TESSELY ZOLTÁN (FIDESZ-KDNP) 629 319 (55,19%) 310 (49,68%)

BALÁZS PÉTER (DK-JOBBIK- 
MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD)

429 199 (34,43%) 230 (36,86%)

HEGEDŰS PÁL (MI HAZÁNK) 78 40 (6,92%) 38 (6,09%)

MÉSZÁROS LÁSZLÓ (MKKP) 49 17 (2,94%) 32 (5,13%)

KÖNYVES TAMÁS (MEMO) 16 3 (0,52%) 13 (2,08%)

FLÉGER ISTVÁN TAMÁS 
(MUNKÁSPÁRT-ISZOMM)

1 0 (0,00%) 1 (0,16%)
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PÁLYÁZAT 
SZAKÁCS MUNKAKÖR 
BETÖLTÉSÉRE
Tordasi Polgármesteri Hivatal a Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alap-
ján pályázatot hirdet SZAKÁCS munkakör betöltésére 
(határozatlan időre). Előnyt jelent az élelmezésvezető 
végzettség.

A pályázat benyújtásának határideje a Tordasi Pol-
gármesteri Hivatalhoz: 
2022. május 12.

Érdeklődni lehet: 
dr. Zay Andrea jegyzőnél

Tordasi Polgármesteri Hivatal
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Tel.: 06/22/467-502

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

2022. március

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. március 
29-én tartott rendes nyílt ülésén

 � elfogadta a 2022. évre vonatkozó Likviditási Tervet;
 � elfogadta a Central Container Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. és a Biotrans Kft. által megküldött 
2021. évre vonatkozó beszámolót és költségelszá-
molást;

 � jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert a rác-
keresztúri szennyvíztisztító mű bővítésének meg-
közelítése érdekében szükséges átjárási szolgalmi 
jog bejegyzésére szolgáló szerződés aláírására;

 � döntött a TOP-2.1.3-16-FE1-2001-00018 számú, 
„Átfogó belterületi csapadékvíz-elvezetés 
helyreállítása” című projekt kapcsán az „Enge-
délyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 
beszerzési eljárás lezárásáról. Az eljárás nyertesé-
nek a Fehérvári VIZITERV Mérnöki Kft. hirdette 
ki. A szerződéses összeg: 3  100 000,- Ft + ÁFA. 
Felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlatte-
vővel a szerződés megkötésére.

Rendeletek

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete Tor-
das Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a köztisztaságról és környezetvédelemről 
szóló 5/2004. (IV.21.) önkormányzati rendeleté-
nek módosításáról

 � A Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a köztisztaságról és környezetvédelemről 
szóló 5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 13. 
§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A legkisebb ültetési / telepítési / távolság:
a) az 1,5 méternél alacsonyabb sövény, bokor 
a telekhatártól 0,8 méterre, épülettől 2,0 méterre,
b) 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 
4,0 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 2,0 
méterre, épülettől 3,0 méterre,
c) egyéb fa a telekhatártól 5,0 méterre, épü-
lettől 7,0 méterre ültethető.”
A rendelet módosítása 2022. április 30-án lép 
hatályba.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: https://tordas.hu/testuleti-ulesek/
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KALOCSAI HÚSVÉT  
A HANGYÁBAN
Április 14-én Húsvéti Kalocsai Hagyományőrző Napot 
tartottunk a Hangyában. Nagyszerű hangulat jellemezte 
az eseményt, rengeteg család jött el. A kalocsai asszonyok 
kézműves foglalkozást tartottak, volt tojásfestés, pingá-
lás, zsebkendő hímzés, színezés, valamint a népviselet és 
népművészeti textíliák bemutatóját is megcsodálhatták 
a résztvevők. 

Nagy népszerűségnek örvendett a tojáskeresés is a 
Sajnovics parkban. A rendezvény ideje alatt ékszereket 
és papírfonással készült termékeket vásárolhattak az 
érdeklődők. 

Záróakkordként a Kolompos Együttes tette még emlé-
kezetesebbé a délutánt. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, valamennyi köz-
reműködőnek, segítőnknek! Külön köszönet a Kalocsai 
Hagyományőrző Egyesület-nek!

A programot a Tordasi Esték a Hangyában projekt-soro-
zat keretében az EMMI támogatta.

Fotók: Milichovszky Emőke, HMH
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ISKOLAI HÍREK 
A tavasz csalhatatlan jeleként megérkeztek a gólyák. 
Közülük egy – egyelőre magányos példány – iskolánk 
kéményén vendégeskedett a diákság legnagyobb örömére. 
Kitárhattuk végre iskolánk kapuit leendő elsőseink és 
szüleik előtt: remek hangulatú nyílt napot tartottunk. A 
fordított nap sem maradhatott el, nyolcadikosaink tar-
tottak órákat, megtapasztalva, hogy bizony a katedrán 
állni nem is oly’ könnyű.

Diákjaink is egyre több helyen szerepelhetnek, ven-
dégeskedhetnek (lsd. Pesovár verseny megyei döntő, 
Táncháztalálkozó – Budapest) remek teljesítményükkel 
kápráztatva el a mindenkori közönséget. Mi, pedagó-
gusok pedig egy rendkívül tartalmas szakmai napon 
vehettünk részt a Nővérek szervezésében. A nap a tehet-
séggondozás témája köré szerveződött, de jó alkalmat is 
teremtett egyben arra, hogy a közösségünk is épüljön, 
töltekezzen.

Örömteli hír, hogy az iskolában évek óta zajló, a fenn-
tarthatóságra nevelés terén végzett munka elismerése-
ként az EMMI Ökoiskola címet adományozott intéz-
ményünknek. A címet – hivatalosan – szeptembertől 
viselhetjük, mely egyúttal felelősség és feladat is egyben.

A beszámolót lejegyezte
 � Balogh Zoltán igazgató

SPORT- 
EREDMÉNYEK
Debrecenben rendezték meg az I. Spartan 
Kupát, ahol kempo sportágban (zen bu kan stí-
lus) Karai Csilla és Karai Ákos földharc és stop 
semi contact kesztyűs állóküzdelem számok-
ban, saját súlycsoportjukban egyaránt aranyér-
met szereztek. Ez a kempo stílus magyar ala-
pítású kevert harcművészet, ami a legnagyobb 
harcművészeti stílusok (box, karate, judo, jiu 
jitsu, brazil jitsu, aikido) leghatékonyabb ele-
meit tartalmazza.

A versenyzőknek, mesterüknek szívből 
gratulálunk!

Az áprilisban megrendezett Gyulai Várfürdő 
Kupán Bélai Kornél az FII kategóriában első 
helyezést ért el. Ezzel együtt megnyerte a 
Csongrád és Bács-Kiskun megyei diákolimpiát 
is. Gratulálunk!

IS
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MÁTÉ, A TORDASI  
TOLLFORGATÓ
“Mesék a biztonságról” című meseíró pályázatra Somogyvári Máté 4.b 
osztályos tanuló beküldött pályamunkája, A Pinpong Suli egy napja 
címmel megjelent a „77 mese a biztonságról” című mesekönyvben.

Szívből gratulálunk neki!

ISMÉT AZ  
ARÉNÁBAN…
Két covid év elteltével végre ismét alkalmunk volt bemu-
tatkozni az Országos Táncháztalálkozón a Papp László 
Sportarénában, melyet április első három napján ren-
deztek meg Budapesten. Természetesen ez minden alka-
lommal megtiszteltetés számunkra, hogy ott lehetünk 
a rendezvényen, mint fellépők. Ezen alkalmak adnak 
motivációt, lendületet a fejlődéshez az év során, hiszen 
így van cél előttünk. Péter Szabolcs – népi furulya, a 
Borsika énekegyüttes, a Szikra együttes citerásai, Frey 
Dávid, valamint a Tordasi Prücskök zenekar mutatta be 
összeállításait. Vasárnap már kora reggel indultunk, s a 

zord idő ellenére, mi igazán melegszívvel és izgalommal 
készültünk az alkalomra. A térzenei fellépés előtt és után 
is jól éreztük magunkat. Kikapcsolódtunk, kézművesked-
tünk, zenét hallgattunk, táncoltunk, néhány vásárfiával 
gyarapítottuk magunkat valamint, nem utolsó sorban, 
együtt voltunk és este egy fantasztikus élménnyel tér-
tünk haza. Köszönöm a segítséget a kedves szülőknek (az 
utaztatásban, az egésznapos felügyeletben, hajfonásban, 
stb.), akikre mindig számíthatunk! Fontos számunkra, 
hogy tudjuk, mindig mellettünk és mögöttünk álltok! 
Köszönjük! A gyermekeknek pedig sok ilyen együttlétet 
kívánunk! 

 � Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár
Fotók: Dénes Zoltán

Borsika énekegyüttes

Tordasi PrücskökMűvészeti iskolások
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PESOVÁR…
Az idén sem hagytuk ki a Pesovár Ferenc Fejér Megyei 
Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei 
Verseny megyei döntőjét. Március 25-én Székesfehér-
váron, a Malom utcai Táncházban a jól összeválogatott, 
sokszínű népdalcsokroknak köszönhetően képzeletben 
ismét „utazhatott” a közönség Békéstől Zaláig, a 
Bakonytól Moldváig. 

A kis szólisták, a duók és kisebb-nagyobb csoportok 
jól teljesítettek, öröm volt látni, hallani a sok éneklő 
gyermeket. Összesen 26 produkciót nézhettünk végig az 
alsósok és óvodások döntőjén. A döntő egy kedves meg-
lepetéssel indult. Berki Lilla zsűritag maga mellé hívta a 
zsűritársakat, valamint a gyerekeket felkészítő tanárokat 
is, s az alkalmi kar a Béres legény kezdetű dallal örven-
deztette meg a hallgatóságot és oldotta kicsit a fellépésre 
várakozók izgalmát.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ igaz-
gatója, Juhász Zsófia köszöntötte a megjelenteket és 
röviden felidézte a verseny történetét. Kiemelte, a leg-
nagyobb öröm, hogy az egykori tanítványok ma már a 
zsűriben ülnek, vagy saját diákjaikkal jönnek a versenyre, 
és talán a mostaniak közül is lesznek majd, akik 15-20 év 
múlva átveszik az ő helyüket, és továbbéltetik a versenyt. 

A színvonalas, igazán sokszínű versenyproduktumokat 
követően a színpadról távozva egy kis ajándékot, mézes-
kalácsot és könyvjelzőt vehettek át a fellépők a szervezők-
től. A zsűri tanácskozása után a díjkiosztó következett, 
ahol iskolánk diákjai ismét örvendezhettek. A hajnali 
felkelést, buszozást, a sok gyakorlást, felkészülést, 
izgulást feledtette az eredmény. 

Annak ellenére, hogy a tízfős csapatból a betegség néhány 
lányt ledöntött, de helytállva a Borsika énekegyüttes 
Kiemelt Arany minősítést szerzett. Tagjai: Diósi Villő, 
Tas-Gurabi Réka, Csohány Elizabet, Völgyi Zselyke, Péter 
Borbála, Kurilla Júlia, Diósi Zselyke. A maga négy évével, 
Fazekas Beáta pedig a „Jövő reménysége” címet érde-
melte ki a zsűritől. Mindkét produkció felkészítője: Faze-
kasné Domak Anikó volt.

Borsika énekegyüttes

Fazekas Beáta

Péter Szabolcs
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KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS

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

Minden hónap első szombatján zárva.
Május 9-én, hétfőn  

és 11-én, szerdán zárva.

KÖNYVAJÁNLÓ
JENNIFER TEEGE - Nikola Sellmair: 
Nagyapám engem agyonlőtt volna
Jennifer Teege 38 éves korában szembesül a ténnyel: a 
plaszówi koncentrációs láger parancsnoka Amon Göth 
háborús bűnös az ő nagyapja. A nigériai kapcsolatból 
született, örökbefogadó szülőknél nevelkedett Jennifer 
döbbenten tárja fel családja múltbéli történetét. 
A felgöngyölt események történelmi hátterét, magyarázatát 
a könyvben lépésről lépésre Nikola Sellmair társíró biztosítja.

 � Krajnyák Zsuzsa
(tordas.hu - intézmények - könyvtár)
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A hazatértünket követően két hétig gyakorolhattak 
még az ifjú muzsikusok, mikor is április 8-án a felsősök 
versenyére utaztak ugyanezen helyszínre. Itt már majd 
negyven versenyszám hangzott fel a neves zsűri előtt. A 
felkészültség, a sok gyakorlás, szorgalom, zeneszeretet 
ütközött vissza a produkciókat hallván. Péter Szabolcs, 
Kiemelt Arany minősítést érdemelt ki, míg Frey Dávid 
Arany minősítést szerzett. Mindkettőjük felkészítője 
Gárgyán Zoltán Tamás volt. Vonósaink is ezen a napon 
mérettették meg magukat. A Tordasi Prücskök zenekar 
(Tagok: Péter Borbála, Péter Szabolcs, Dénes Kartal, Ulrich 
Soma, Botta Ábel) Arany minősítést kapott a Galga 
menti muzsikáért cserébe. Felkészítőjük Kovács Márton 
Bence volt. Itt szeretnénk megköszönni Csőgör Róbert 
tanár úrnak, hogy Marci bácsi hiányában kisegítette és 
gardírozta a csapatot! 

Köszönjük az iskola és a szülők segítségét a gyermekek 
utaztatásában! Szeretettel gratulálunk mindenkinek! 
Köszönjük, hogy vagytok Nekünk és büszkék vagyunk 
Rátok! 

 � Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár
Fotók: Székesfehérvári Közösségi  

és Kulturális Központ és Domak Kata Tordasi Prücskök

Frey Dávid
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A 10. forduló eredménye: 

 

 

 

 

 
 

Kedves Barátaink! 
Köszönjük a 3235 szavazatot! A TESCO-nak pedig, hogy e féléves 
munkánkat, a nyersanyagszükségletet és eszközfejlesztést 
100 000 FT-tal támogatja!  
Szeretettel várjuk szombatonként Tordason  

14.00-16.30 között a gyermekeket  

16.45-18.45 között a legalább 6. osztályos fiatalokat! 

        Az oratórium  

nyárinyári
oratóriumoratórium

  

REMEK
KÖZÖSSÉG

vidámságvidámság

JÁTÉKJÁTÉK

BESZÉLGETÉS

lelki 
lelki 
lelki programok

programok
programok
TÁNCTÁNC

AZ ORATÓRIUM  
HÍREI
Az elmúlt hónap a húsvéti készület jegyében telt.  A 
legmeghatározóbb a nagyböjti út során a kamaszok 
lelki hétvégéje volt Péliföldszentkereszten. A Szalézi 
Ifjúsági Mozgalom szervezésében mintegy 120 fiatal 
gyűlt össze, köztük 15-en Tordasról. Előadás, kiscso-
portos beszélgetés, imádság egyaránt segített, hogy 
megérthessük a Húsvét és keresztény életünk titkát: 
„Szeretetből! Érted?!” 

Szombatról-szombatra délutánonként először a kicsik, 
majd a kamaszok népesítették be az Oratóriumnak 
helyet adó aulát az iskolában. Móka, kacagás, játék és 
beszélgetés mindig jelen volt. A húsvét előtti héten 
pedig szorgos kezek festették a tojásokat. Nagyon vár-
juk már a jó időt, hogy a szabadban igazi nagy játékokat 
játszhassunk! 

Május végéig minden szombat délután várjuk a gyere-
keket és a fiatalokat az évközi oratóriumban, de május 
14-én, Pesthidegkúton leszünk, hogy közösen megünne-
peljük a Don Bosco Nővérek alapításának 150. évfordu-
lóját. A program a nővérek udvarában, 10-17 óra között 
mindenki számára nyitott! A szentmise után, kulturális 
program, majd finom gulyásleves lesz ebédre! Délután 
pedig játékos vidám délutánra, hívják és várják a nővé-
rek és az animátorok az érdeklődő családokat! Tordasiak Péliföldön

Tojásfestés Az animátorok
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M MESEVÁR HÍREK
A nap a tűz,
a föld az üst,
a pára a gőz,
olvadt ezüst.
De hogyha kihűl,
tóvá kerekül,
földrészek viselik ékszerül.

Már valóban itt a tavasz, ami az óvoda falain belül is 
nagyon látványos. A szorgos kezek által ismét gyönyörű 
dekorációk születtek. Köszönjük Vojtkó-Szilágyi Estera 
Hajnalka, Pilinyi-Parti Henrietta és Jáger Melinda szemet 
gyönyörködtető munkáját. 

Március 22-én az egyik legfontosabb természeti kin-
csünket ünnepeltük, mely alapvető lételemünk. A tiszta 
ivóvíz fontosságára, a vízfogyasztás nélkülözhetetlensé-
gére igyekeztünk felhívni a figyelmet egészségünk meg-
őrzésé érdekében. Bányai Rita és Mojzerné Engler Viktó-
ria a gyermekek ismeretit bővítő kisérlettel és ügyességi 
játékokkal készült erre a napra. Köszönjük nekik az 
élményt!

Örömmel vártuk a napot, amikor egy varázslatos Nyu-
szi eljött hozzánk, az óvodába. Beszélt az egészséges 
életmód, táplálkozás, mozgás fontosságáról, a természet 
szépségéről. Közös tornára invitált minket, majd együtt 
csemegéztünk finom zöldségeket. Ajándékba különböző 
cserjéket hozott az óvodának Kovács István, a program 
megálmodója jóvoltából. 

Közeledett a húsvét is. Az ünnepre való készülődés 
nagy-nagy lelkesedéssel töltött el mindenkit. A gyerme-

kek tojást festettek, díszítettek, ragasztottak. A Katica 
csoportos óvó nénik nagy-nagy örömmel készültek 
bábelőadásukkal az ünnep előkészületeit megkoronázva. 
„Nyúl Péter” mosolyt csalt mindenki arcára. Az előadás 
után frissen sült húsvéti kalácsot fogyaszthattunk és nyu-
szit simogattunk. Köszönjük az élményt Kovács-Nagy 
Ágnesnek, Vajda Zsófiának, Tihanyi Tímeának és Berta 
Szilviának. A tűzoltóság is eljött hozzánk Gaál Tamás-
nak köszönhetően. Csupa-csupa érdekes dolgot tudtunk 
meg a tűzoltók hivatásáról, a tűzoltóautó felszereltségé-
ről. Lehetőségünk volt az autót belülről is megszemlélni, 
egy kicsit szirénázni, dudálni, és ami a legizgalmasabb 
volt, locsolni a tűzoltó tömlővel.  

Szakmai napunkon Puskás Krisztina, a kézjeles kom-
munikáció megalkotója volt vendégünk. A kézjeles kom-
munikáció elsajátítását segítő alkalom, a verbális kom-
munikáció megsegítését célozta meg.

Az óvodában nagy örömünkre, a fenntartó jóvoltá-
ból légkondicionálás lett kialakítva a csoportszobákban, 
illetve légtisztító berendezések kerültek elhelyezésre. 
Hálásan köszönöm Juhász Csaba Polgármester Úr segítő 
támogatását!

Az óvodában töltött napok igen változatosak, öröm-
teliek. számos izgalmas lehetőség vár ránk az elkövet-
kezőkben is. Ezekről majd a következő cikkünkben 
beszámolunk.

A Százlábú Gyermektámogató Alapítvány adó-
száma: 18618736-1-07
Hálásan köszönjük felajánlásaikat!

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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TORDASI POLGÁRŐRSÉG 
HÍREI 
Tisztelt Lakosság! 

Napjaink egyik legnagyobb kihívása az illegális hulla-
dék-elhelyezés elleni küzdelem. A szántóföldeken, erdők-
ben, erdőszéleken, köz- és magánterületeken, utak mentén 
lerakott hulladék mennyisége egyre több. Az azokat oda-
szállítók egyre gátlástalanabbak és néha már üzletszerűen 
végzik jogellenes tevékenységüket, otthagyva ökológiai 
lábnyomukat az általuk beszennyezett területen.

Sajnos településünkön is egyre gyakoribb lett, hogy 
háztartási hulladékot, sittet és egyéb vegyi, veszélyes 
hulladékot raknak ki az erdőszéleken.

Megkérjük a lakosságot, fokozottan figyeljen a gyanús 
jelekre és észlelés esetén értesítse a RENDŐRSÉGET, 
konkrét bűncselekmény esetén, hívják azonnal a 112-es 
telefonszámot!

Mindig járjunk nyitott szemmel, figyeljünk egymásra, 
óvjuk értékeinket, környezetünket!

Kérjük, támogasd az egyesületünket az adód 1%-ával! 
TORDASI POLGÁRŐRSÉG 
Adószámunk: 19097439-1-07 
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008. 

Továbbra is várjuk a szolgálatra jelentkezőket! 
,,Adj egy éjszakát vagy nappalt a biztonságért!” 

Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújta-
nak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken: 
Szakmáry Zoltán +36 20 3464787

Gucsek László +36 70 371 7067
Cifka János +36 30 932 9556 

Fokozottan kérjük a lakosságot, hogy mindig járjunk nyi-
tott szemmel, legyünk óvatosabbak, bizalmatlanabbak! 
Lehetőség szerint, ne parkoljunk az utcán, ezzel lehetősé-
get hagyva a megbújásra!
Figyeljünk egymásra, óvjuk értékeinket! 

Elérhetőségeink: 
Tordasi Polgárőrség: 06-30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112 

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége
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ÉPÍTÉSI TERÜLET
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Buda-
pest Balaton kerékpárút jelenleg épülő területe 
ÉPÍTÉSI TERÜLET. Így az ott található építési 
és egyéb anyagok a kivitelezés részei (nem ottha-
gyott hulladék), addig, amíg átadásra nem kerül a 
beruházás. 

Az építési területre mindenki saját felelősségére 
léphet be és főként tartózkodjon az ott dolgozó 
gépek és a munkát végzők megközelítésétől!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 � Tordas Község Önkormányzata
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, a vasár-
napi istentisztelet 
Gyúrón 9:30-kor, 
Tordason 11:00-kor kezdődik.

Május utolsó vasárnapján, 05.29-én 10:00 óra-
kor kezdődik Családi istentiszteletünk Gyúrón, 
melyre szeretettel hívunk Mindenkit!

Rendszeres heti programjaink:
Taizé imaóra, kéthetente csütörtökön 18:00 (Tordas)
Férfi imakör, csütörtökön 20:30 (Martonvásár)
Férfi tábortűz, hónap 3. csütörtökén 20:00 (Gyúró)
Ifjúsági óra, péntekenként 19:00 (Tordas)
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!

Gyülekezeti életünk

IDŐ
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, 
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az 
idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolat-
lanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” Efezus 
5, 15-17.

Nemrég megállított egy közeli ismerős hirtelen, tragikus 
halála. 39 éves volt, pici gyerekei vannak. Ez ismételten 
rádöbbentett, hogy a hosszú, sikeres élet nem jár nekünk 
automatikusan. Nem egy kialkudott dolog, hogy kapunk 
70-80 évet földi életünk során, hogy minden fontos dolgot 
elérjünk: legyen biztos munkahelyünk, aztán ha van elég 
félretett pénzünk, alapíthassunk családot, majd gyűjthes-
sünk tovább hőn áhított autónk, otthonunk megvásárlá-
sára, sőt, ha mindez megvan, tegyünk is félre egy kevéskét 
nyugdíjas éveinkre. És ha ezeket kipipáltuk, akkor meg-
nyugodhatunk, hiszen teljes életet éltünk.

De mi van, ha nincs ennyi időnk? Lehet, hogy nem is 
nézem jó szemüvegen keresztül a dolgokat?

Az idő nem csupán hosszúságában értékes. Isten sze-
mében nem ettől lesz teljes, értékes az életünk. Valójában 
sokkal könnyebb bölcsen tölteni a kiszabott időt, mint 
gondolnánk. Egyetlen döntésen múlik az egész. Ha Isten 
tenyerébe teszem az életem, akkor életem ideje a kezében 
van. Onnantól már minden időm alkalmas idő. A célokat 
már nem én határozom meg és a feladatom csupán annyi, 
hogy figyeljek a Szentlélek vezetésére.

 � Tóthné Gál Tímea

EVANGÉLIKUS  
HITTANVERSENY 2022
A 30. hittanverseny országos döntőjét 2022. 04. 09-én 
rendezték meg. A jubileumi hittanversenynek az Evangé-
likus Hittudományi Egyetem adott otthont, ahol gyüle-
kezetünket minden korosztályból képviselték gyermekek. 
Az idei verseny témája a próféták és próféciák világába 
kalauzolta el a fiatalokat, melyről 8 állomáson, külön-
böző típusú feladatok segítségével adtak számot a dön-
tőn résztvevő csapatok. Felkészítőik Bence Győző – alsós 
korosztály – és Süller Zsolt – felsős korosztály – voltak.
A döntőn az 1-2. osztályos csapatunk és az 5-6. osztályos 
csapatunk 10., a 3-4. osztályos csapatunk 6. és a 7-8. osz-
tályos csapatunk 4. helyezést ért el.

A csapatok tagjai:
1-2. osztályos korcsoport: Rácz Ilona, Tóth Kinga, Albert 
Zsigmond és Kovács Benett,
3-4. osztályos korcsoport: Fodor-Adorjáni Lilla, Albert 
Vince és Kovács Dominik
5-6. osztályos korcsoport: Kokavecz Réka, Süller Noémi 
és Albert Nimród
7-8. osztályos korcsoport: Albert Sára, Fodor-Adorjáni 
Zsófia, Süller Lídia és Albert András

Ezúton is szeretettel gratulálunk a gyermekeknek és 
felkészítőiknek!
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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

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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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

LITURGIKUS NAPTÁR

Hétfőn 18.00 órakor , a többi naponkon péntekig 
6.30 órakor szentmise
Vasárnap 10.00 órakor szentmise
Honlapunk címe : www.tordasrk.hu

A NAGYHÉT  
MINISTRÁNS SZEMMEL
Egy ministráns számára a Nagyhét az egész év legmoz-
galmasabb időszaka. Ez a fehér ruhás, baráti kis csapat 
ekkor van igazán elemében.

A szertartások előtt már fél órával ott van mindenki 
a templomban, és megkezdődik a ’munka’. A sekres-
tyében, a misék előtt legalább háromszor játszódik le a 
Szent Három Nap vázlata és hangzanak fel a szükséges 
kellékek latin és magyar nevei, hozzáfűzve, hogy kinek, 
melyikkel kell majd törődnie. Szerencsére a régi-motoros 
főministránsok észben tartják a kisebbek feladatait is, 
csak a biztonság kedvéért. Majd a mise kezdetére általá-
ban minden teendő gazdára talál és már csak Jácint atya 
sokszor ismételt mondása visszhangzik a fejünkben: „A 
mise nem egy színdarab, lehet hibázni”

Így volt ez az idei Nagyszombati Vigília előtt is. Ám a 
bizonytalanság abban a pillanatban szerteoszlott, ahogy 
elindult a szertartás és szépen lassan elkezdett működni 
a kétezer év alatt jól kitalált és felépített liturgia. Már 
nem a feladatokon járt az eszünk, és ahogy minden a 
helyére került ráeszméltünk, hogy valami rendkívüli zaj-
lik előttünk, ami a mi munkánkon keresztül valósul meg.

Mikor a nagyszombati vigílián a szentelt tűzről megy-

gyullad a húsvéti gyertya, a gyertya élettelen teste „életre 
kel”, mint mikor Jézus testébe visszatért az Ő lelke 
feltámadásakor. Ezt a piciny lángot mi ministránsok 
oltalmaztuk a szombat esti szélben, ügyelve, nehogy a 
ruháinkat gyújtsa meg a megszentelt tűz, majd zárt 
körünkben, a széltől védve lángra kapott a gyertya: meg-
történt a feltámadás. 

Ugyan az igazi feltámadásnak nem volt tanúja, ennek a 
szombat esti jelképes feltámadásnak minden ministráns 
szemtanúja volt. A hősiesen megvédett és szétosztott láng 
gyertyáról gyertyára terjedt és „ebből semmi kár nem 
érte”, sőt az egész templomot lassanként bevilágította. 

A szertartás végére a lelkünk tele lett örömmel: örül-
tünk a szép misének, aminek mi is aktív részesei voltunk, 
és betöltött minket a feltámadás öröme is. Miután visz-
szaakasztottuk ruháinkat a szekrényekbe és elindultunk 
hazafelé, ahol már várt a húsvéti vacsora, az ajtóból még 
így köszöntünk el egymástól:

– Krisztus feltámadt!
– Valóban feltámadt.

 � Szilika Domonkos

HOL ÉLSZ TE?

KATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉGI 

NYÁRI TÁBOR
Helyszín: Bábakalács Erdei Iskola 

(Felsőtárkány)
Időpont: 2022. augusztus 7-12

Jelentkezni egyházközségünk honlapján lévő űrlapon keresztül 
lehetséges! (www.tordasrk.hu)

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet és gyermekistentisztelet: 
vasárnap 10 órakor

Bibliaóra: 
kedden 18 órakor

Énekkar: 
szerdán 18 órakor

„Uram, te voltál hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre.”
                                                 Zsoltárok 90,1

Szeretettel és tisztelettel hívjuk 
szeretteivel együtt

2022. május 8-án, vasárnap 15 órakor,
a Gyúrói Református Egyházközség

ÜNNEPI ISTENTISZTELETÉRE,

melyen az új lelkészlakás megépüléséért
adunk hálát Istennek.

Igeszolgálatot végez
Hajdú Szabolcs Koppány

a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese.

A Gyúrói Református Egyházközség presbitériuma
gyuroi.ref.egyhaz�gmail.com �  2464 Gyúró, Rákóczi út 27.

MIÉRT VAN SZÜKSÉ-
GÜNK AZ ISTENNEL 
VALÓ KAPCSOLATRA?
„Békességben és egyenességgel járt velem” (Malakiás 2:6 Károli)

A Teremtés könyvének legelső fejezetétől kezdve egyér-
telmű, hogy az Istennel való kapcsolat az az alap, amelyre 
az életünkben mindent építenünk kell. Ha bármi másra 
próbálunk építeni, akkor homokra építünk.

Miért? Mert előbb-utóbb megszakad a kapcsolatunk 
gyermekeinkkel, testvéreinkkel, házastársunkkal, szü-
leinkkel és barátainkkal. Ha nem értjük meg, hogy úgy 
vagyunk teremtve, hogy egy hatalmas, Isten iránti vágy 
van bennünk, nem fogjuk megérteni, honnan ered a 
belső üresség és a magány. Emiatt próbáljuk (sikertelenül) 
három dologgal betölteni ezt az űrt:

1. Emberekkel. A megfelelő ember segíthet kielégíteni a 
szeretet és az érzelmi intimitás iránti igényedet, de Iste-
nen kívül senki más nem töltheti be a lelki űrt benned.

2. Dolgokkal. Ha anyagi javaink vannak, az adhat kényel-
met és komfortérzetet. Ha van pénzünk, az lehetőséget 
biztosít olyan jó tettekre, amilyenekről a kevésbé szeren-
csések csak álmodoznak. De attól, hogy anyagi javakkal 
rendelkezel, még lehetsz magányos és boldogtalan.

3. Vallással. Istent nem érdekli a vallás; neki az számít, 
hogy kapcsolatban legyél vele. A vallásnak csak akkor van 
jelentősége, ha erősíti ezt a kapcsolatot, ám sokszor nem ez 
a helyzet. A vallási előírások és szabályok gyakran elijeszte-
nek az Istennel való kapcsolattól. A Bibliában sok olyan val-
lásos emberrel találkozunk, akiknek az életéből hiányzott 
az Istennel való kapcsolat. Néha annyira lefoglalnak ben-
nünket vallási ideológiáink, tanításaink, tanaink és elveink, 
hogy nem értjük meg: az életben az Istennel való szemé-
lyes, bensőséges, napi kapcsolat az igazán fontos, melyben 
beszélgetünk vele és hallgatjuk, amit mond nekünk.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapít-
vány napi elmélkedése (www.maiige.hu), melynek írója Bob 
Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában 
megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő 
címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.

BAPTISTA GYÜLEKEZET
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ÚJRA SAKKOZUNK
A sakk azon kevés sport közé tartozik, amelyeket 
a járványhelyzet alatt sem kellett teljesen feladni 
az internetes lehetőségek miatt. Mégis nagy öröm 
volt, amikor hosszú szünet után végre újra elindult a 
nyolc táblás Fejér megyei I. osztályú sakk csapatbaj-
nokság. Járásunkat a MartonVál Sakk Club képviseli 
a bajnokságban. Az első fordulóban rögtön egy nehéz 
ellenfél, a Fehérvár otthonába látogattunk. Sajnos 
a jóval esélyesebb megyeszékhelyi csapat hozta a 
papírformát és győzött 5,5:2,5 arányban. A máso-
dik fordulóban ismét idegenben ezúttal Bodajkon 
szerepeltünk. Nagy közdelemben 5:3 arányban sike-
rült győzni. A harmadik körben végre hazai pályán 
játszhattunk a kiváló erőkből álló móri csapattal. A 
móriak ellen nem számít rossz eredménynek, hogy 
sikerült 2,5 pontot szerezni. A negye-
dik fordulóban csapatunk Dunaúj-
városba látogatott. A dunaújvárosi 
Bástya SE a csoport listavezetője 
méghozzá veretlenül. A kemény ellen-
fél azonban nem elbizonytalanította, 
hanem inkább még nagyobb kon-
centrációra sarkallta a játékosainkat. 
Minden táblán nagyon szoros játszma 
alakult ki. Az első hat játszma után 
még mindig tartottuk a 3:3-at. A pon-
tokat részünkről Berzy Lajos, Körtélyesi Richárd és 
Fábián Péter szerezték. Az utolsó két játszmát nagy 
küzdelemben hozták a dunaújvárosiak, így végül 5:3 
arányban győztek. Az utolsó fordulóban Rácalmás 
csapatával játszottunk hazai pályán. Vavró Lajos 
sporttársunk győzelmével és Berzy Lajos döntetlen-
jével másfél pontot sikerült szereznünk a vendégek 

ellen. Ezzel az eredménnyel a csapatunk a bajnokság 
5. helyén végzett. Az egyesület célja, hogy az ősszel 
induló következő szezonban előrébb lépjen a tabellán.

Nemcsak a profi, hanem a közösségi sakkélet is újra-
indult. A környék sakkozói minden csütörtök este hat 
órától gyülekeznek a martonvásári Postakocsi étterem-
ben, hogy baráti hangulatban sakkozzanak egymással. A 
gyermekek számára is újra megnyílt a lehetőség, hogy az 
online sakk szakkör helyett végre személyesen is össze-
jöjjenek a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban 
a heti rendszerességű szombat délelőtti sakk szakkörön. 
Itt a gyerekeknek lehetőségük van játszani egymással és 
közben sakk leckéket venni sakk oktatóinktól Dolinka 
Zsolttól, Fodor-Adorjáni Szabolcstól és Bakacs Jánostól. 
A sakk szakkörre szeretettel várunk minden érdeklődő 
általános és középiskolás gyereket, amelyen a járásunk-
ban élők számára a részvétel díjmentes.

Hogy mindenkinek legyen lehetősége sak-
kozással foglalkozni akár otthon is, felad-
ványfejtő játékot indítunk. Rögtön egy 
izgalmas feladvánnyal kezdünk. Ebben az 
állásban világos 2 lépésben mattot adhat, 
ha megtalálja a megfelelő lépéssorrendet. 
Mi lenne világos legjobb lépése?
A megoldás beküldhető a  
martonvalsakk@freemail.hu email címre. 
Aki hat alkalommal is helyesen küld be 

megoldást a feladványokra, Magyar Sakkvilág magazint 
kap ajándékba, melyet postai úton juttatunk el hozzá. A 
sakkos képességeink fejlesztéséhez sakk leckék és felad-
ványok találhatók még az egyesületünk weblapján is, a 
martonvalsakk.hu címen.

 � Bakacs János - MartonVál SC

SAKK

A VHG Nonprofit Kft.
(2484 Gárdony, Mester u. 2.)
új telephelyére versenyképes fizetéssel, az alábbi mun-
kakörbe munkatársat/munkatársakat keres:

Hulladékszállítási rakodót
Biztos munkahely, versenyképes fizetés!
Keressen vagy hívjon, győzödjön meg róla!

A jelentkezéseket, 8-15 óra között az alábbi elérhető-
ségeken várjuk:
telefon: 06 30/228-9484; e-mail: info@vhg.hu
Postacím:2484 Gárdony, Mester u. 2.

ÁLLÁSHIRDETÉS 
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TORDASI  
TERMELŐI  

PIAC
MÁJUS 7.

SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI PARKOLÓBAN

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánsze-
mélyeknek: 30 szóig 
ingyenes, a további szavak 
50 Ft/szó.
Nem tordasi magánsze-
mélyeknek: 30 szóig 500 
Ft, a további szavak 50 Ft/
szó.

Tordasi cégeknek: 
30 szóig 1 000 Ft, a 
további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:  
30 szóig 1 500 Ft, a 
további szavak 50 Ft/szó.

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

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

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



Mentők

104

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

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

HULLADÉK

Gyógyszertár 
(Tordas)

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

Gyógyszertár 
(Martonvásár)

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

Betegszállítás (KOALA Bt.)

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

  
Szelektív

Május 12. Cs
Május 26. Cs

  
Zöld

Május 13. P

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

Fogászat (Martonvásár)  
Dr. Berczi Dániel

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

Orvosi ügyelet (Ercsi)

06 25/492-021

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.

EGÉSZSÉGÜGY

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Szemétszállítás
(VHG) 

06 22/579-185

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.


