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KEDVES
TORDASIAK!
Májusban ünnepeltük a települést
újra alapító Sajnovics család egyik
legismertebb tagját Sajnovics Jánost. Idén a megemlékezés kiterjedt az egész családra, így az életükkel kapcsolatban információs táblákat készítettünk a parkba.
Széchenyi szavaival kezdtük az ünneplésünket, miszerint „A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni.” Ezért
járunk iskolába, ezért tanulunk, ezért kell megismerni az
előttünk járók munkáját, hogy ne elölről kezdjük, hanem
az általuk elért eredményeket, tudást megismerve tudjunk
eljutni a következő szintre. Ez igaz az élet szinte minden
területére, így vonatkozik a lakóhely választásunkra, és
az ott élésünkre is. Tordas lakosságszáma a századfordulóig elérte az 1450 főt, majd a 90-es évekig ezen a szinten
stagnált. 1990-ben 1355, 2001-ben 1732, 2011-ben 2084
fő volt, mely 10 éve közel azonos. (forrás: http://nepesseg.
com/fejer/tordas). Ebből látszik, hogy jelentős számban
költöztek a településre az utóbbi 30 évben. A letelepedők
közül sokan aktívan részt vettek a település életében, gyerekeik ide jártak az intézményekbe, látogatták a település
rendezvényeit, a helyi civil szervezetek tagjaivá váltak.
Igyekeztek megismerni az intézményeket, az embereket, a
szokásokat, egyszóval beilleszkedtek. Egy faluban mindig
máshogy kell élni, mint egy városban. Nem azért, mert
vidéken van, hanem mert a kisebb lakosságszám miatt
mindenki ismeri egymást, egy közösség vagyunk. Köszö-

nünk egymásnak, beszélgetünk a másikkal, mint egy nagy
„család”, nem vagyunk közömbösek egymás iránt. Sok
városból ideköltözőnek ezek nem igazán sikerülnek, nem
a beilleszkedés a szándéka, hanem hogy elmondja hogyan
kellene itt élni. Ezt viszont a faluközösség nem tolerálja,
oda teszi, ahova való.
Tordas nem egy átlagos falu. Az elmúlt évtizedben igyekeztünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami jóval
túlmutat egy ekkora településen és sokkal komfortosabbá
teszi a falut. Megmarad a vidéki, kertes-házas élet hangulata, de a környezet az intézményeink már kisvárosi
szintűek. Ezért ennyire népszerű, ezért ilyen jó itt élni és
ezen nem is szeretnénk változtatni. Viszont továbbra is
szeretnénk, hogy mindenki ennek a közösségnek a része
legyen és ehhez szükséges az elődeink életének, a falu
múltjának a megismerése.
Mindezeken továbbra is nagy erőkkel és energiával
dolgozunk, jelenleg 15 pályázattal foglalkozunk, melyek
között van elszámolás, megvalósított beruházás, kezdés
előtt álló és előkészítés közben lévő. Hála a kormányzatnak, rendkívül sok lehetőség van, melyeket igyekszünk
minél jobban kihasználni. De ezeknek csak akkor van
értelme, ha nemcsak egy pár ember, hanem az egész falu
magáénak érzi ezeket a fejlesztéseket. Ehhez viszont
kell, hogy többen részt vegyenek a megvalósításban,
ahogy erre számos példa volt. Erre buzdítok mindenkit: építsük, fejlesszük együtt a települést, dolgozzunk
együtt egymásért!


Juhász Csaba polgármester

SZEMÉTSZEDÉS
Köszönjük annak a néhány családnak, aki fontosnak
érezte, hogy eljöjjön és közösen tisztítsuk meg településünket az eldobált hulladékoktól. Köszönjük még
az iskolának, az öreghegyi szemétszedő csapatnak,
valamint a hivatal dolgozóinak és az önkormányzati brigádnak, hogy részt vettek a szemétszedésben!
Közel 60 zsáknyi szemét gyűlt össze a településen,
mely a mai napon elszállításra került.
Köszönjük azoknak is, akik betartják a rendeletünkben leírtakat és egyébként is rendben tartják a
saját házuk előtti közterületet; illetve azoknak is,
akik nem szemetelnek!
Örülünk, hogy vannak, akiknek fontos, hogy valóságosan is (nem csak virtuálisan) megéljék a településhez tartozást és a faluért tenni akarást.
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ELKÉSZÜLT A JÓKAI
UTCAI JÁTSZÓTÉR IS!
Május közepén sikeresen minősítve lett a Jókai utcai játszótér, így több éves várakozás után itt is birtokba vehették a gyerekek a telepített eszközöket. Ahogy korábban
írtuk, két szinten két különböző korosztálynak lettek
válogatva a játékok, de tervezzük, hogy a „park” harmadik szintjén a felnőttek részére is helyezünk el kültéri
kondieszközöket.
A közös ünneplést és a hivatalos átadót is szervezzük,
de addig is sok örömet kívánunk a gyerekeknek!
A következő időszak folyamán tervezzük a meglévő pihenőeszközök felújítását az itt élők segítségével.
 Juhász Csaba polgármester

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK SZÓRÓLAP
TERJESZTÉSÉRE
Önkénteseket keresünk szórólapok, főként a
havonta esedékes piac szórólap terjesztésére. A
szórólapokat minden hónap elején, a piacot megelőző hétköznapok valamelyikén kellene kiosztani
Tordas utcáiban. Személyenként egy-két utca vállalása is nagy segítséget jelent. Diákoknak a szórólapozást (is) le tudjuk igazolni az 50 óra közösségi
szolgálat keretein belül. Az önkéntesek jelentkezését a kultura@tordas.hu email címen várjuk.
Segítségüket előre is köszönjük!
 Tordas Község Önkormányzata
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A SAJNOVICSOK ELŐTT
TISZTELEGTÜNK
Az idei évben hétfőn (május 16-án) emlékeztünk meg
Sajnovics Jánosról és idén először a Tordast újratelepítő Sajnovics családról is.
Ez alkalomból Juhász Csaba polgármester gondolatai után Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója
méltatta Sajnovics János munkásságát, majd az iskola
részéről Szabó Csaba szavalatát hallhattuk.
A koszorúk elhelyezése után felavattuk a Sajnovi-

Juhász Csaba polgármester
beszéde
„A múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni!”
Gróf Széchenyi István szavai egyre inkább aktuálisabbak a mai időkben, különösen mostanában Tordason is.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a megemlékezésünkön, Kiss Gábor urat a Tinta könyvkiadó
igazgatóját, Szabóné Hegedűs Mónikát a Sajnovics
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Igazgatóját, megjelent képviselő tárasaimat és a kedves
egybegyűlteket!
Egy közösségnek, egy településnek mindig meg kell
határoznia a helyét a világban, a történelemben. Meg
kell nézni honnan jött és hova tart. Mindig fontos megfogalmazni a célokat, amikhez nélkülözhetetlen a múlt
ismerete, megértése. Hiszen mindig az elődeink munkája
kellett ahhoz, hogy most itt lehessünk, nélkülük nem
lenne most itt miről beszélnünk.
A török hódoltság után a kihalt Tordast a Sajnovics család telepítette be és a segítségükkel indult újra itt az élet a
földeken. A család – így településünk – egyik kiemelkedő
alakjáról, Sajnovics Jánosról szoktunk minden évben
megemlékezni a születése alkalmából.
Azonban végre illő, hogy a Sajnovics téren a parkban
emlékezzünk a családról is. Ezért idén megvalósítottuk
a több éve kigondolt elképzelésem, a településen már
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csok életét és főként Tordashoz köthető múltjukat
bemutató információs táblákat is.
Az első tábla Sajnovics János szobránál az ő életét és
munkáját mutatja be, a további táblák a Sajnovics parkban
kerültek elhelyezésre. Ezek közül egy a család történetét,
öröklődést és leszármazását mutatja be röviden, három
pedig Sajnovics Mátyást, mint első tordasi földesurat.
Fotók: Milichovszky Emőke

meglévő információs táblák mintájára rövid összefoglalót
adunk a családról és annak tagjairól korabeli dokumentumokkal kiegészítve. Idén digitálisan rekonstruáltuk a
család címerét, mellyel kapcsolatosan bemutatjuk településünk címerét is. Egyúttal javaslom, hogy a parkot hivatalosan is Sajnovics parknak nevezzük a jövőben.
Köszönöm a projektben való együtt dolgozásban Milichovszky Emőkének a több hónapos kutatást és szerkesztést, Báhidszki Petrának a grafikai, az önkormányzat
brigádjának a fizikai megvalósítást!
Remélem, ezek a táblák segíteni fognak abban, hogy
egy kicsit jobban megismerjük a múlt ezen időszakát, és
akár felkeltik egyesek érdeklődését a tordasi történelem
részletesebb megismerése iránt.
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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FAÜLTETÉS
A SPORTCENTRUMBAN
A Településfásítási Program keretében 15 darab fát nyertünk, – hárs-,
kőris-, juhar- és platánfák – melyeket a Sportcentrum területén (óvoda
alatti terület) ültettünk el. Ezzel folytatódott ennek a területnek a fejlesztése, melyet 2007-ben kezdtünk el. Célunk egy olyan park kialakítása,
ahol a pihenésen kívül minél több sportolási, mozgási lehetőséget is biztosítsunk minden korosztály számára.
 Juhász Csaba polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK
2022. április



Tordas Község képviselő-testülete a 2022. április
26-án tartott rendes nyílt ülésén
 elfogadta a 2021. évre vonatkozó belső ellenőri jelentést.
 igazolta, hogy a „A külterületi helyi közutak fejlesztése’’ c. projekt kapcsán (VP6-7.2.1.1-21) a 7.281.166 Ft
önerő rendelkezésre áll.
 úgy döntött, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a Tordas 2420/1 hrsz.-ú telek tulajdonosai, illetve az építkezéshez szükséges gépjárművek az Önkormányzat tulajdonában lévő Tordas 613 hrsz.-ú telek előtt található
autóbejárót igénybe vegyék, és kérte a tulajdonosokat,
hogy azonnali hatállyal engedélyeztessék, illetve készítsék el a főútról a saját gépkocsi bejáratukat.
 hozzájárult ahhoz, hogy a Tordas 2420/1 hrsz.-ú telek
tulajdonosai, illetve az építkezéshez szükséges gépjárművek az Önkormányzat tulajdonában lévő Tordas
609/2 hrsz.-ú ingatlant a 2420/1 hrsz.-ú ingatlan szélességében az országos közút elérése érdekében használják, azon a jogszabályi előírásoknak megfelelően
autóbejárót kiépítsenek.
 határozatot hozott arról, hogy 2022. május 21-én 10
TORDASI

KISBÍRÓ

—



2022.

június



órától tartja meg az Öreghegyi fórumot.
úgy döntött – személyes érintettségére tekintettel –
nem zárja ki Juhász Csaba polgármestert a Tordas
0149/40-82 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásával
kapcsolatos döntéshozatalból.
a 2018-ban elfogadott helyi Építési Szabályzat alapján támogatta a Tordas 0149/40-82 hrsz.-ú ingatlanok
belterületbe vonását. Ennek költségét a kérelmezők viselik. Az Önkormányzat az ingatlanok esetében nem
vállalja a közművek, a közvilágítás és az út kiépítését,
azonban az elkészült víz és csatorna közművek, valamint az utak és a közvilágítás átvételéről azok elkészülte után dönt.
úgy döntött, hogy a Fejérvíz Zrt. vagyonkezelői ivóvízhálózatra vonatkozó és a Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Társulás működéséről szóló tájékoztatót a beszámolók megérkezéséig elnapolja.

Rendeletek


Elfogadta Tordas Község Önkormányzatának 2021.
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 4/2022. (IV. 27.)
önkormányzati rendeletét.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: https://tordas.hu/testuleti-ulesek/
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TORDASI PIKNIK
2022
Köszönjük a családoknak, versenyzőknek, fellépőknek,
közreműködőknek, segítőknek!
Fotók: Milichovszky Emőke
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ISKOL A

NYERTESEN PÁLYÁZOTT A 4.B OSZTÁLY
A Cinema City A rosszfiúk c. filmhez kapcsolódó pályázatra számos pályamű érkezett. A 4. b osztály bekerült a
3 díjazott közé. Zsűritől az alábbi értékelést kapták:
Nem csak storyboard, de kollázs és „forgatókönyv” is készült;
láthatóan szívvel-lélekkel készített munka. A nőnapi program
bizonyára szívmelengető élmény volt, itt tényleg a szervezés
folyamataiba engedett betekintést az osztály, a kollázsos megoldás pedig egészen színes és esztétikus. Öröm látni, hogy egy
pályázati alkotásnak gyakorlati haszna is lehetett, hiszen jól
láthatóan megvalósult a projekt, amihez a terv készült!
Nyereményük: Az egész osztály megtekinthette A ros�szfiúk animációs filmet. Valamint A rosszfiúk könyveiből 3 példányt nyertek az iskolai könyvtár számára.
Gratulálunk az egész osztálynak!

XXVIII. KISISKOLÁS
KÖZLEKEDÉSI KUPA
Iskolánk negyedik évfolyamos tanulói kerékpáros
közlekedési versenyen vettek részt Válon. A versenyzők elméleti KRESZ és kerékpáros ügyességi feladatok
leküzdésében mérhették össze tudásukat. Iskolánkat
Pleszkó Fanni, Széll Izabella, Somogyvári Máté és
Kovács Levente képviselte. A népes mezőnyt főként
váli tanulók alkották, akiknek már ismert volt a „versenyterep”. Nagy öröm, hogy a számukra teljesen
idegen pályán kimagaslóan teljesítettek fiataljaink.
Pleszkó Fanni a lányok között III. helyezést ért el.
Gratulálunk!

TORDASI
TUDORKÁK
Április 28-án a székesfehérvári
Hétvezér Általános Iskola matematikaversenyén a 4.b osztály
két tanulója képviselte iskolánkat. A népes mezőnyben Tóth
Hunor 2. helyezést ért el, aki a
matematika mellett már korábban az úszásban is bizonyította
rátermettségét. Völgyi Regő
pedig 4. helyezést ért el. Méltán
büszkék lehetünk tanulóinkra!
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ISKOLAI VASGYŰJTÉS
2022. április 29-én, pénteken tartotta a Sajnovics János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a tavaszi
vasgyűjtést. Köszönjük szépen a segítséget! Akik hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz: Tóth-Borostyán
Brigitta, Tóth Zoltán, Diószegi Levente, Kovács Imre,
Szokó Attila, Tóth István, Boroczki Zénó, Kocsis Attila,Feil Attila, Craveró Róbert, Andorffy Ottó, Turda
Sándor, Márkus Pál, Farkas Zsolt, Farkas Jenő, Májer
Ottó, Kertész Antal Mihály, Porcz Balázs, Józsa Botond,
Péter Szabolcs, Lőke Viktor, Völgyi Bulcsú, Szántó
Levente, Kovács Levente.
 Horváth Györgyi,
Diákönkormányzatot patronáló pedagógus

SULIVÍVÓ
DIÁKOLIMPIA
Iskolánk 4.b osztályos
tanulója Bikkes Benedek
III. helyezést ért a Sulivívó
Diákolimpián, egyéni kard
számban. Büszkék lehetünk
rá, hiszen 38 induló közül
sikerült dobogón végeznie.
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TORDASI PILLIKÉK
Néptáncosainknak igen sűrű, programokkal teli
volt a május hónap. Rögtön 1-én, a majálison
tartottunk egy moldvai táncházat, majd 14-én
közel 40 táncossal részt vettünk Pesthidegkúton
Mazarello Mária ünnepén, 22-én pedig megmérettettünk a „Húzd keresztül…!” Közép-Dunántúl
régió Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyütteseinek
IX. Fesztiválján. Ezen a versenyen kiemelt arany
minősítést ért el a Pillikék és elnyerte a Fesztivál
díját is. Gratulálunk a gyerekeknek és tanáraiknak! Köszönjük a szülők segítségét, támogatását!

Mazarello Mária ünnep

MEZŐTÚRI HANGOK…
Május 13-án, pénteken, korán reggel útnak indultunk
Mezőtúrra a III. Országos Csenki Imre énekversenyre.
Péntek 13-dika lévén bíztunk a nap erejében… Első
alkalommal vettünk részt ezen a neves megmérettetésen, ahová az ország minden szegletéből érkeztek 6
évestől a felnőtt fiatalokig 330-an. A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános
Iskola és Óvoda által megrendezett versenyen 6 kategóriában 40 iskolából 60 felkészítő pedagógus kíséretében
érkeztek az éneklő pacsirták. Két kötelező dalt, zsoltárt,
népdalzsoltárt, valamint egy szabadon választott zsoltárt kellet bemutatni a neves szakmai zsűri előtt. Mi
a 2. és 3. korcsoportban indultunk két 5 fős csoporttal.
Izgultunk, hiszen egy teljesen új helyzet előtt álltunk.
Tudtuk, hogy mi felkészültünk, ügyesek vagyunk,
bíztunk magunkban, hogy meg tudjuk csinálni és be
tudjuk mutatni legjobb tudásunk szerint az énekeket.
A próbaterem elfoglalása után a nagytemplomban vettünk részt a megnyitó ünnepségen, ahol megismerhettünk mindenkit, valamint megtudhattuk az egész nap
menetrendjét. A korcsoportok elvonultak saját verseny10

Majális

Húzd keresztül...! fesztivál

helyszíneikre, majd elkezdődtek a bemutatók. Elérkezett a pillanat… ami mindkét csapatnak nagyon jól
sikerült. Utána dicséreteket kaptunk, az egyik zsűritag
még ott a produkció után megköszönte, hogy hallhatott
bennünket!
Utána már kicsit feloldódtunk, átöltöztünk a viseletekből, fagyiztunk egyet, majd egy közös éneklésen vettünk
részt ismét a templomban. Fantasztikus volt hallani a sok
jó hangú gyermek és felkészítő hangján felcsendülő éne-
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keket. Különleges varázsa volt, mint annak is, amikor az
ottani Gyermekkórus adott nekünk egy kis koncertet a
díjkiosztó előtt. De akkor már nagyon izgultunk… aztán
jött az eredményhirdetés.
Mindkét csoport Arany minősítést szerzett, valamint
a 3. korcsoportban országos III. helyezést kaptak a
lányok!!! Eszméletlen nagy volt az öröm, hiszen elsőre
ilyen eredményt ritkán lehet elérni! Az oklevelek mellett
CD jutalomban részesültek, valamint minden versenyző
kapott egy, az erre a napra készített, gyönyörűen díszített
mézeskalácsot. Mindkét csoport felkészítője Fazekasné
Domak Anikó volt. Szeretettel gratulálunk mindenkinek
és nagyon büszkék vagyunk Rátok!
2. korcsoport
Kisborsika énekegyüttes: Diósi Villő, Diósi Zselyke,
Ferreira Flóra, Kurilla Júlia, Széll Izabella
3. korcsoport
Borsika énekegyüttes: Csohány Elizabet, Péter Borbála, Sármay Jázmin, Tas-Gurabi Réka, Völgyi

BEIRATKOZÁS

Zselyke
Köszönjük a segítségét a felkészülésnél Kádár Ferenc református lelkipásztornak, valamint az odajutást és az egész
napos velünk együtt izgulást Sármay Jázmin édesanyjának,
Láng Katinak és Balogh Zoltán igazgató úrnak!
 Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár
Fotók: Balogh Zoltán

A 2022-2023-as tanévre a művészeti iskolai beiratkozás júniusban online történik majd. Kérjük figyeljék az iskola honlapját!

KÖNY VTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
Abbie Greaves: Büntető némaság
Negyven év a szerető társ mellett. Maggie és Frank az
élet soha nem feldolgozható fájdalmát is közösen viselik.
Az óriási titok – mely Frankot némaságra kényszeríti –
mindkettőjüknél különböző, mégis egy közös pontban
forr össze: imádott Lányuknál. Egyikőjük sem tud a
másik titkáról, amely rágja lelküket. Maggie, Frank elviselhetetlen némaságát az élete feladásával zárja le. Frank
a kómában fekvő szeretett felesége ágya mellett vállalkozik a fájdalmas vallomásra. Döbbenetes, komor, sajnos
életszerű történet – letehetetlen a könyv.
 Krajnyák Zsuzsa
A könyvtár nyitvatartási ideje:
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.
A könyvtár június 3-án pénteken, 7-én kedden,
10-én pénteken, 11-én szombaton zárva
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
„Járok-kelek kint a zöld erdőben,
Az áldott nap most van ébredőben.
Ébredését erdő, mező várja,
Feléje száll Isten madárkája.”
(Benedek Elek)
A napocska ontja ránk sugarait. Így, amikor csak tehetjük,
az udvaron keressük a játék örömét. Homokozó, bicikli,
roller miegymás.
Április végén májust köszöntve, régi szokás szerint,
májusfát állítottunk az óvodaudvaron A Tordasi májusfa
állításánál is segédkeztünk óvodásainkkal és szüleikkel.
Köszönjük a kedves apukáknak a segítséget és Domak
Anikónak az előkészületeket. A tánc és az ének varázslatos hangulatot adott ezen a napon. Majd az édesanyákat
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köszöntöttük sok-sok szép ajándékkal, kedves emlékkel,
verssel, dallal.
Erdőn mezőn keresztül, hegyen, völgyön által, a Katica
és a Süni csoportosok a tájházhoz látogattak, ahol Cifka
Julika néni sokat mesélt a régi emberek mindennapjairól,
az általuk használt eszközökről, szokásokról. Hálásan
köszönjük az élményt! Nem sokkal ezután buszos kirándulásunk napja következett. Az utazás maga is számos
élményt tartogatott, de utána jött csak a java. A Veszprémi Állatkertben sokféle különleges állattal találkozhattunk. Gyűrűsfarkú maki, hegyi kecske, oroszlán, teve,
elefánt, rózsás gödény, fel sem tudjuk sorolni mennyi
érdekes állathoz volt szerencsénk. A gyermekek másnap
élményeiket papírra vetették, valamint állatokat formáztak gyurmából.
Sok minden van még előttünk. Készülünk az évzárókra,
ballagásokra és még számos élménnyel teli napra.
 Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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Április 29-én, pénteken 2 alkalommal is közbeavatkoztunk, mikor idegenek szedték össze a gyerekeknek kikészített vashulladékot, az iskolai vasgyűjtésen. Délelőtt
a szolgálatban lévő tagjaink, délután pedig a rendőrség
segítségével pakoltattuk ki a vasat az autójukból.
Ha bármi gyanúsat lát, AZONNAL hívja a 112-őt!
Szintén április 29-én Székesfehérváron vehetett át
kitüntetéseket
Szénási Zoltán,
Turda Sándor,
Hidvégi Ferenc,
Andorfy Ottó,
Cifka János,
Lászlóné Szabó Julianna,
Müllerné Judit,
Hidvégi Flórián.
A polgárőr mozgalomban végzett 30 év kiemelkedő munkáját ismerték el. Ezúton is gratulálunk nekik!

Május 14-én Gangel Marcell a KLND kerékpáros közösség vezetője és rendezvényeik főszervezője kérte fel egyesületünket egy kerékpárverseny biztosítására. Az Etyeki
Bringás Kaland kerékpáros teljesítménytúra útvonala
Tordason ment keresztül 150 indulóval, ahol tagjaink 4
fővel segítették a versenyzők biztonságát az utakon!
Sajnálattal tudatjuk, hogy a Facebook oldalunkat ellehetetlenítették és láthatatlanná tették, ismeretlen okokból!
Nem keseredünk el, hamarosan újra elkészül!
Megkérjük a lakosságot, hogy 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!
Továbbra is várjuk a szolgálatra jelentkezőket!
,,Adj egy éjszakát vagy nappalt a biztonságért!”
Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújtanak 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 nyitott szemmel, legyünk óvatosabbak, bizalmatlanabbak!
Lehetőség szerint, ne parkoljunk az utcán, ezzel lehetőséget hagyva a megbújásra!
Figyeljünk egymásra, óvjuk értékeinket!
Elérhetőségeink:
Tordasi Polgárőrség: 06-30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112

Április 30-án 5 fő váltásban őrizte, vigyázta egész éjszaka
a május 1-jére kikészített eszközöket, értékeket az iskola
alatti parkolóban. Május 1-jén egésznapos falurendezvényen biztosítottuk és segítettük a duatlon biztonságos
rajtolását és a rendezvényen való parkoltatást.
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TORDASI POLGÁRŐRSÉG
HÍREI

EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

“MINDENKI A MAGA
NYELVÉN HALLOTTA
ŐKET BESZÉLNI” (ApCsel 2,6)
Pünkösd a harmadik egyházi ünnep (karácsony és húsvét mellett), ami a világi naptár része is, munkaszüneti
nap. „A Szentlélek kiáradásának ünnepe” – hivatkozunk
rá állandó jelzőjével, de mégis, valahogy nehezen megfogható, misztikus marad a lángnyelvekkel, a nyelveken
való prófétálással. Holott mérföldkő, sőt, fordulópont az
egyház történetében. Az Újszövetség története eddig a
pontig egy maroknyi ember – Jézus és tanítványai – története. Néha-néha látunk tömegeket az Úr körül (például
a hegyi beszédnél vagy a kafarnaumi béna meggyógyításánál), de ők csak ideig-óráig maradnak: meghallgatják a
tanítást, tanúi a csodáknak, bizonyára elégedetten hümmögnek és lelkesednek, aztán hazamennek s élik tovább
az életüket. A közösség, a Krisztust (fizikai és lelki értelemben is) követők köre megmarad kicsinek, az örömhír
csak őket érinti meg, az ő belső ügyük marad.
Ez változik meg gyökeresen és végérvényesen Pünkösddel: a közösség – Jézus meghagyásának („tegyetek tanítvánnyá minden népet”, Mt 28,19) megfelelően – ekkor
kinyitja s egyúttal a végtelenbe tolja határait. Túl vannak

Jézus számtalan csodáján, kereszthalálán, feltámadásán
és mennybemenetelén. Túl vannak a magasságokon és
a mélységeken. Hitük pajzsa tűzben edződött – de még
hiányzik valami ahhoz, hogy használni is tudják azt.
A lélek kiáradása nem csak azt hozza el, hogy az apostolok
tudnak beszélni mindarról, ami velük történt – de azt is, hogy
a hallgatóság (immár a Föld minden népe) képes meghallani
azt. A Jézus körül föl-fölgyűlő tömeg látott és mégsem hitt. Az
apostolok által tanítottak nem láttak és mégis tudtak hinni.
Hisz minden kommunikáció kettőn áll: a közlőn éppúgy, mint a hallgatón. Beszélhet, érvelhet bármilyen jól
az egyik – mit sem ér, ha a másikban nincs fogadókészség.
„Mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni”: két
ajándékról is szó van ebben a mondatban. A tanítványok
megkapják a prófétálás ajándékát – a hallgatóság pedig
képessé válik befogadni mindazt, amire eddig süket maradt.
Ahogy Jézus megnyitotta a süketnéma fülét a hallásra
(„Effata, azaz: Nyílj meg!” Mk 7,34), úgy nyitja meg a Lélek
az egész emberiség szívét és értelmét az örömhírre. Képesek vagyunk befogadni, megélni azt – feltéve, hogy hagyjuk
eljutni magunkhoz. Ahogy a mindennapi problémáink jó
része is abból fakad, hogy beszélünk, amikor hallgatnunk
kéne; és hallgatunk, amikor beszélnünk kéne, így az Istennel megromlott kapcsolatok is sokszor ezen a könnyűnek
tűnő, mégis oly nehéz részleten csúsznak el. Adjon az Úr
mindnyájunknak kegyelmet a szólásra s a hallgatásra – s
arra is, hogy mindig tudjuk, melyikre van szükségünk!
 Nagy Zoltán

Gyülekezeti életünk
Rendszeres heti programjaink:
Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, a vasárnapi
Taizé imaóra, szerdánként 19:00 (Tordas)
istentisztelet
Férfi imakör, csütörtökön 20:30 (Martonvásár)
Gyúrón 9:30-kor,
Férfi tábortűz, hónap 3. csütörtökén 20:00 (Gyúró)
Tordason 11:00-kor kezdődik.
Ifjúsági óra, péntekenként 19:00 (Tordas)
Júniusban, 06. 19-én 10:00 órakor kezdődik Családi és
Tanévzáró istentiszteletünk Tordason, melyet szeretet- Gyülekezeti hittan, kéthetente szerdán 17:00 (Gyúró)
Gyerek délutánok, hónap 3. vasárnapján 15:00 (Tordas)
vendégség követ. Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

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)

Túrmezei Erzsébet:
Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
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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

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,

pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
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K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A JELENÉSEK
Idén a húsvétot április 17-én, a mennybemenetelt pedig
május 29-én ünnepeljük. 1989 évvel ezelőtt történt meg
az a mindmáig példa nélküli eset, hogy egy ember feltámadt a halálból és ebben a pár napban még köztünk
járt-kelt, evett és beszélgetett velünk.
Ebben az időszakban – mikor is lenne aktuálisabb máskor – érdemes elgondolkodni azon, hogy mik is történtek
azokban a napokban. Az alábbiakban kísérletet teszek
az események rekonstruálására, itt-ott a saját fantáziám
szüleményével kiegészítve. Sem történetileg, sem pedig
teológiai értelemben nem lesz hibátlan, így olvassátok!
Feltámadása után Jézus nem sokkal mutatkozott is. Megjelent először Mária Magdolnának – aki jó barátja lehetett
Jézusnak, a kálváriára is kísérte, és ott volt a keresztjénél
is. Ez a Mária valószínűleg nem azonos azzal a Máriával,
aki Márta és Lázár testvére volt és egyszer hajával törölte
meg Jézus lábait. Mária Magdolna valamilyen mentális
betegséggel küzdhetett. Úgy tűnik Ő valahogy mindig
kimaradt, amikor Jézus sorra gyógyította a betegeket, de
ez a találkozás végül meghozta számára a gyógyulást –
szó szerint értve az utolsó utáni pillanatban.
Aztán megjelent Péternek – de hogy miről beszélgettek,
azt nem tudjuk. Talán jelezni szerette volna neki, hogy a
történtek után is bízik benne, és ne keseredjen el ha újra
kakaskukorékolást hall.
Tudjuk hogy a sírból való rejtélyes eltűnése után Jeruzsálemben nem voltak biztonságban a tanítványai, ezért
elbújtak, kivéve kettőt: Kelofást és a „másik” tanítványt.
Ezek indultak el Emmausz felé és kezdtek el beszélgetni
az úton hozzájuk csatlakozó vándorral. Egész úton
beszélgettek, mégis csak vacsoránál a kenyértörés közben,
talán a kezén levő sebekről ismerték fel Őt. Még aznap

este útnak indultak Jeruzsálembe, vissza a többi tanítványhoz hogy elújságolják nekik: Jézus él!
Mesterük jó időzítéssel először megvárta, míg a két
tanítvány visszaér, majd akkor tért be hozzájuk pedig az
ajtó zárva volt. Érthető módon megijedtek tőle, először
szellemnek nézték. Ezért engedte, hogy megérintsék, de
valószínűleg senki nem mert ilyet tenni. Így ennivalót
kért tőlük és a szemük láttára evett. Könnyen elképzelhető, hogy éhes is volt, hisz egész éjjel követte a két vis�szatérőt, akik egészen biztosan szapora tempót diktáltak.
Aztán megjelent ugyanitt napokkal később Tamásnak
– aki lemaradt az előző látogatásról. Az ő helyzete azért
is különleges, mert csak az ő kedvéért jött keresztül Jézus
a zárt ajtón másodszor és emiatt ő már nem tehette meg
hogy visszautasítsa a sebek megérintését.
Napokkal később a tanítványok is megéhezhettek,
bezártságukban felélték az ennivalójukat, muszáj volt
nekik kimerészkedni. Éppen a Tibériás tavon halásztak,
amikor a parton megjelent – itt Péter úszva – nem a vízen
járva – a többiek pedig a hajóval igyekeztek ki hozzá. Ő
addig megrakta a tüzet, valamint hozott nekik kenyeret
is a halhoz. Evés közben Péterre bízta a hívőket és megjövendölte sorsát: „más fog felövezni, aztán oda visz, ahova
nem akarod”. Jn 21,18.
Pál apostol Korintusiaknak írt első levelében szerepel,
hogy még nagyjából ötszáz testvérnek jelent meg, ami
figyelemre méltó teljesítmény mindössze negyven nap
alatt gyalogszerrel.
Végül Betánia közelében az Olajfák hegyén látták az
apostolok utoljára, itt megáldotta őket és a szemük láttára felemelkedett.
Van egy olyan anekdota, amit kedvelek és ideillik. Eszerint Jézus a felemelkedése közben azt üzente nekünk,
embereknek, hogy „Legyetek normálisak”. De olyan
magasan volt, hogy ezt már senki nem hallotta meg.
 Tarsoly András

Jacques-Joseph Tissot, francia festő
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

HÁLAADÁS A FELÉPÜLT
LELKÉSZLAKÁSÉRT
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.”
Zsoltárok 90,1
Két éve várt ünnepi eseménynek adott otthont a református templom május 8-án délután: a gyülekezet
közössége a meghívott vendégekkel együtt adott hálát
a 2020 tavaszán elkészült új parókiáért. A hálaadó
istentiszteleten Hajdú Szabolcs Koppány, vértesaljai esperes hirdette az Igét, valamint Veres Sándor, a
Dunamelléki Egyházkerület főgondnoka köszöntötte
az egybegyűlteket.
Erdélyi Gábor, presbiteri jegyző az építkezéssel kapcsolatos részletekről beszámolva kiemelte: Istennek csak
a legjobbat – ez a gondolat vezérelte a gyülekezetet az
építkezések során, a tervezés és a megvalósítás minden
részletében, nem is szólva arról a több millió forintnyi
hozzáadott értékről, melyet a gyülekezet tagjai és más
támogatók biztosítottak anyagiakban, vagy éppen kétkezi munkájuk felajánlásában.
A hálaadó alkalom második felében, a gyülekezeti énekkar szolgálatát követően köszöntötte még a gyülekezetet Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője,
Horváth Gyula polgármester, valamint a testvérgyülekezet részéről Gábor Ferenc, Marosdécse lelkipásztora.
A jelenlévő lelkészek egy-egy igét mondtak áldásként
a gyülekezetre. Külön öröm volt, hogy az ünnepi alkalommal ismét viszontláthattuk a korábban itt szolgáló

lelkipásztorokat: Alföldy-Boruss Dezső és Ócsai Tibor
lelkész testvéreink családtagjaikkal együtt vettek részt
a közös hálaadásban.
Az alkalom végén Alföldy-Boruss Áron, a gyülekezet főgondnoka és Kádár Ferenc lelkipásztor mondtak
köszönetet a vendégeknek, valamint az építés előkészítésében és lebonyolításában komolyabb részt vállaló
presbitereknek és munkatársaknak. Az alkalom után a
gyülekezet terített asztalokkal várta a vendégeket.


Kádár Ferenc, lelkipásztor

Pünkösdi ünnepi alkalmak





Június 3-4. 18 óra – Előkészítő istentiszteletek
Június 5. 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet,
felnőttek konfirmációja
Június 6. 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet,
ifjak konfirmációja

NYÁRI TÁBOR
JELENTKEZÉS
(JÚNIUS 15-IG)
A LELKÉSZI HIVATAL
ELÉRHETŐSÉGEIN

Lelkészi hivatal:
2464 Gyúró, Rákóczi út 27.
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Telefon:
20/4456656
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SPORT

FUTBALL

KÖRZETI DÖNTŐ
A Gárdony körzetben egyedül Tordas mondhatja el magáról, hogy az iskola minden korcsoportja részt vett a körzeti döntőben.
A legkisebbek és a legnagyobbak, azaz az I. és a IV. korcsoport második lett, a III. korcsoport csapata pedig
bronzéremmel tért haza a körzeti döntőkről. Idén a
legfényesebben a II. korcsoportos (2012-2011-ben született versenyzők) csapatunk csillogott. Ők ellentmondást nem tűrve nyerték meg a körzeti döntőt, mellyel
jogot vívtak a megyei döntőben való részvételre. S,
ha már ott jártak, bizonyították félelmetes hírüket,
ismét bizonyították, hogy a megye harmadik legjobb
csapata, Tordas. Csak két székesfehérvári iskola tudott
eredményesebben focizni. A már szokásosnak mondható megyei bronzérem tehát ismét a tordasi iskolások
nyakában landolt. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőinknek, Fazekas Attilának, Domak Ádámnak és
Farkas Zsoltnak.

SAKK

VERSENYBEN A
SAKKOZÓ GYEREKEK
Járásunkban a sakkozásnak nem csak múltja és jelene,
hanem jövője is van. Ennek biztosítéka, hogy az egyesületünk, a MartonVál Sakk Club elsődleges prioritással kezeli az utánpótlás
nevelést, azaz a gyerekek és az ifjúsági játékosok oktatását és versenyeztetését. A fiatalok legrangosabb megmérettetése a diákolimpia. A verseny
hivatalos célja az utánpótlás nevelés,
a kiválasztás lehetőségeinek bővítése
és a sakk sportág iskolai népszerűsítése. És nem mellékesen korcsoportonként és nemenként eldönteni a
tanév „Magyarország Sakk Diákolimpia bajnoka” egyéni és csapat címeket
és helyezéseket. További motivációt
jelent, hogy a felsőoktatási felvételi eljárás során az országos döntőn elért legalább 3. helyezetteknek jár 10 többlet
pont. Idén kettő növendékünk is kiemelkedően szerepelt
a diákolimpián. Tóth Kolos bejutott a Dunaújvárosban
tartott megyei döntőbe, és ott a nagyon erős mezőnyben 12. helyen végzett. Körtélyesi Richárd pedig tovább
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is jutott az országos döntőbe. A bajnoki címeket eldöntő
versenyt Szolnokon rendezik május 27. ás 29. között. A
környék gyermekeinek és ifjúsági játékosainak a tanév
zárásaként lesz lehetőségük még egy versenyre. Június
11-én 09:00 és 14:00 között a martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központba várjuk a gyerekeket
egy jó hangulatú sakkozásra, ahol még oklevelet, érmet
és kupát is lehet nyerni. A hivatalos
versenykiírás elérhető a honlapunkon
(martonvalsakk.hu).
Folytatódik
feladványfejtő
játékunk. Ebben az anyagi szempontból
egyenlő állásban világos 3 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 feladványok találhatók még az
egyesületünk weblapján is, a martonvalsakk.hu címen.


Bakacs János - MartonVál SC
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TEREPSPORT
Örömmel értesítjük, hogy a TEREPSPORT CLUB
SPORTEGYESÜLET a Nemzeti Együttműködési Alap
Mobilitás és alkalmazkodás kollégiuma által 2021. 10.
04-én közzétett NEAG-KP-1-2022 kódszámú, „Helyi
és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kiírására benyújtott,
NEAG-KP-1-2022/2-000020 pályázati azonosítószámon
nyilvántartásba vett, Szabadidősportok és az atlétikai sportágakkal kapcsolatos edzési és versenyzési lehetőségek biztosítása tagjaink és az ez iránt érdeklődök számára című pályázata 350 000 Ft összegű támogatásban részesült vissza
nem térítendő, 100 %-os támogatási előleg formájában.
Köszönjük a segítséget, melynek révén hosszú távú céljainkat köztük az edzési és versenyzési lehetőségek biztosítását, annak fenntartását biztosítani tudjuk tagjaink és
az ez iránt érdeklődők számára.
 Gaál Tamás, TSC SE elnöke

TORDASI TERMELŐI PIAC
JÚNIUS 4.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL
A SAJNOVICS TÉRI PARKOLÓBAN

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

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

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

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

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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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

Olvasol?

Körzeti megbízott
06 20/969-59-63

Díjazzuk!

Polgárőrség
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó
112
Posta

A Tordas Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
nyári olvasó kihívása gyerekeknek és felnőtteknek

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

A feladat: a nyári szünetben olvass ki legalább két könyvet, és 8-10
mondatban írd meg nekünk, miért ajánlanád ezeket a könyveket.
Mit olvashatsz? Bármit, amihez kedved van: szépirodalom, vagy tudományos, ismeretterjesztő könyvek. Te választhatod meg, segítségként
könyvtárunk minden kötetet rendelkezésedre áll.
Beküldés menete: A játékhoz készítettünk egy Word űrlapot, ezt küldd
el nekünk kitöltve. Az űrlapot kérd a tanárodtól, vagy töltsd le innen:
https://tordas.hu/konyvtar-hirek/
E-mail címünk, ahova a leírásod várjuk: konyvtar2463@gmail.com
A díjazás: a résztvevők között jutalomkönyveket sorsolunk ki.

06 80/533-533

A határidő: 2022. augusztus 31.

NKM/E.ON gáz
06 1/474-9999, 06 20/30/70 474-9999
Kormányablak
06 22/460-081
Szennyvíz, szippantás
06 20/571-3105
Kutyabefogás: Fedák Krisztina

www.vmk.hu

06 30/961-46-45

www.fejerkszr.hu

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
Június 9. Cs
Június 23. Cs
Zöld
Június 10. P

