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ELKESZÜLTEK A BELSŐ
UTAK A TEMETŐBEN

Az iskolaidő befejeztével idén is
beköszöntött az igazi nyár. Több
mint 650 egynyári virág elültetésével újra kivirágosodott a településünk. Újabb virágládákat telepítettünk az
egészségház udvarába, a tornaterem elé és a temetőbe.
Az önkormányzati brigádunk újabb tagja kezdhette el a
megérdemelt nyugdíjas éveit, így 1 főre csökkent a karbantartók létszáma 2 fő közfoglalkoztatottal kiegészülve.
Így amíg más jelentkezők nem akadnak, ekkora létszámmal kell megoldanunk a település és az intézményeink
karbantartását, ami nem lesz egyszerű.
Közben elkezdtük az elnyert pályázataink megvalósítását is. Először a temető belső útjait készíttettük el,
majd a sportpályán lévő járdák építésével folytatjuk.
Telepítésre kerültek a Sportegyesület beruházásában
a kondipark eszközei is, már csak a pergolák, padok
elhelyezése hiányzik. Ezt követi majd a Rákóczi-Petőfi
összekötő út építése. Sajnos a jelenlegi válság elérte településünket is, a beruházások árai jelentősen emelkedtek,
de úgy néz ki, hogy a járdák esetében sikerül az előre
tervezett költségvetésbe és a kapott támogatásba beleférni. Sajnos az útépítések esetében az aszfalt rendkívüli
drágulása miatt már jelentősen kell emelni az önrész
mértékén. Ennek bevállalásáról a képviselő testület fog
dönteni. Itt is változás történt az elmúlt hetekben, Szilika Iván Emőke lemondása után Albert Balázs vállalta
a tisztséggel járó feladatokat. Köszönjük Emőkének a
több éves munkáját, és a két bizottság vezetését!
Az élelmezésvezetőnk anyai örömök elé néz, így
amennyiben nem tudunk helyette felvenni valakit, szeptembertől a martonvásári Postakocsi étterem fogja a
gyermekétkeztetést biztosítani, mi csak tálalókonyha
leszünk. Sajnos ez magával hordozza az étkezési díjak
jelentős emelését. Továbbra is keresünk az önkormányzat
fizikai brigádjába karbantartót, a konyhába szakácsot.
A művelődési ház megbízott vezetőjével, Éger Lászlóval
is megszűnt a szerződésünk, erre a posztra is várjuk a
jelentkezőket. Lacinak is köszönjük a tordasi művelődésért végzett több éves munkáját és sok sikert kívánunk a
leendő megbízásához!
A nyár a sok munka ellenére is a kikapcsolódás, a pihenés időszaka. Vannak, akik ezt hosszabb időre meg tudják tenni és vannak, akik kevésbé. Az idő nem áll meg,
az élet elmúlik, és csak rajtunk múlik, hogy a földön
eltöltött éveket hogyan éljük meg. Fontos, hogy néha
foglalkozzunk saját testünkkel, lelkünkkel is, hiszen
csak kipihenve, feltöltődve tudjuk folytatni jól a munkát:
mások szolgálatát!

Június elején az elnyert Magyar Falu Program pályázatának köszönhetően elkezdődött a temetőben a
parcellák közötti két „fő” út kialakítása.
Az utak 2,5 m szélesek, két oldalon járda szegélykővel kirakottak és 20 cm vastag tömörített kőzúzalék burkolatot kaptak.
Ez a fejlesztés is az Önök érdekét fogja szolgálni,
megkönnyíti a közlekedést a temetőben.
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NYÁRI DIÁKMUNKA AZ
ÖNKORMÁNYZATNÁL
Tordas Község Önkormányzata diákmunka lehetőséget
biztosít a tordasi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25
éves diákok részére.
A program 2022. 06. 15-től 2022. 08. 31-ig tart, a napi
munkaidő maximum 6 óra.
Bérezés: 150.000 Ft/hó napi 6 órás munkavégzés esetén
Biztosított feladatok:
 kisebb karbantartó munkák (pl.: festés, csiszolás)
 növények, virágok gondozása, gazolása
 adminisztrációs feladatok
A programban való részvétel feltétele a Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán történt regisztráció. (2451 Ercsi, Fő utca 34.)
A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-12.00; 13.00-16.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.00-12.00
A regisztrációhoz szükséges iratok:
 Személyi igazolvány
 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 TAJ kártya
 Adóigazolvány
 Érvényes diákigazolvány
 Bizonyítvány
 A 16-18 év közötti korosztályba tartozó diákok esetében az egyik szülő (gyám) jelenlétére is szükség van a
regisztrációhoz.
A diákmunkára a regisztráció során kapott közvetítő lappal,
a Tordasi Polgármesteri Hivatal épületében, Földesi Józsefné
(06-30-754-5641) pénzügyi ügyintézőnél lehet jelentkezni.
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ELKEZDŐDÖTT A
SPORTPARK ÉPÍTÉSE
Május utolsó napjaiban elkezdődött a Tordas SE által
nyert kültéri kondipark építése. Először az ütéscsillapító
gumilapok fogadófelülete készült el a 16 funkciós eszköz
alapjainak a megépítésével. Ezután kerültek telepítésre az
eszközök, majd a gumilapok. A pályázat része még 4 pad
és a Sajnovics parkban lévőkhöz hasonló pergolák elhelyezése is.
Ehhez a pályázathoz kapcsolódik az önkormányzat
által a sportpályára nyert járdaépítés, és a Tordas SE által
az öltöző köré tervezett járda- és parkolóépítés.
Mindezen beruházások megvalósulásával a sporttelep
is hasonlóan szépen épített lesz, mint a közterületeink.
 Juhász Csaba polgármester

KÖZÖSSÉGI FESTÉS
A Jókai utcai játszótér új játszóeszközeinek telepítése
megtörtént, azóta a gyermekek birtokba is vették és nagy
népszerűségnek örvend a tér. Az önkormányzat karbantartó brigádja kipótolta a hiányzó deszkákat a padok
feletti tetőkön, majd június utolsó szombatján néhány
önkéntes munkájának köszönhetően ezek csiszolása és
festése is megtörtént. Az ivókutak festését és a bejárók
helyreállítását későbbre tervezzük.
Köszönjük munkájukat!
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ÚJ HELYEN A
TORDASI GÓLYAPÁR
Településünk központjában, a Sajnovics téren, május
24-én sikeresen megtörtént a gólyafészek áthelyezése. Az eredeti fészekhellyel szemközt, a park szélén kapott (az E.ON jóvoltából) a gólyapár egy saját
oszlopot, melynek tetejére egy fészektartó szerkezet
lett felszerelve. Erre lett áttelepítve az általuk épített
fészek. Tojás nem volt a fészekben, ennek ellenére a
fiatal gólyák, hamar elfogadták az új fészekhelyet.
Köszönjük a munkálatokban részt vevő szolgáltató
(E.ON) támogatását és a szakembereinek munkáját!
A Duna-Ipoly Nemzeti Park helyszínen jelenlévő
munkatársa tájékoztatott minket arról is, hogy Tordason van kerecsensólyom és vándorsólyom fészek is,
kikelt fiókákkal.
Ennek kapcsán egy korábbi ötlet lehetőségét is
megvizsgáltuk, miszerint az iskola és a patak közötti
területen is alkalmas lehet elhelyezni egy fészektartó
oszlopot a gólyák számára. Ennek megvalósulása a
jövő évre várható, idén ősszel elhelyezésre kerül az
oszlop, 2023 tavaszán pedig a DINP munkatársa
készít egy fészekalapot az érkező gólyáknak, akik
erre építkezhetnek majd.
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VIRÁGOS TORDAS
Ismét kivirágosodtak Tordas közterületei, az intézmények, szobrok környezete és a parkjaink. Idén 700 db
egynyári növény és virág került kiültetésre – többek
között muskátlik, büdöskék, begóniák, batáták,
kukacvirágok – melyekkel reméljünk, hogy örömet
okozunk az arra közlekedőknek.
Új, a korábbiakkal azonos stílusú, beton virágládák
kerültek kihelyezésre az egészségház udvarába is, illetve a
temetőben is elhelyezésre került néhány virágtartó edény.
Ezek mellett évelő növények is helyt kaptak az ágyásokban, melyek helyiek felajánlásából származnak.
Köszönjük a kannavirágokat Kiss Erzsébetnek és
Bucsi Istvánnak, a pünkösdi- és bazsarózsákat Juhász
Csabának!
Településünk idén is részt vesz a Virágos Magyarország pályázaton, ahol tavaly az épített örökség megőrzé-

TRIANONRA
EMLÉKEZTÜNK
Június 4-én, a Nemzeti összetartozás napján, a Trianoni
békeszerződés aláírásának 102. évfordulóján – a pünkösdi
hosszúhétvége miatt csekély létszámmal, de – méltóképpen emlékeztünk meg az első világháború hőseiről.
Köszönjük Albert Sárának, József Attila versének szavalatát és Vass Árpádnak a zenei közreműködését!

Juhász Csaba polgármester elhangzott beszéde:
1920. június 4-én a magyar delegációra kényszerítve aláírattatták a trianoni békeszerződést.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésünkön!
Nemzeti ünnepeinken általában a dicsőséges és hősies
harcra, majd ennek leverésére emlékezünk. Most azonban a vesztes háború utáni bosszúállás, az országunk
megcsonkítása, nemzetünk szétverése az, amit sohasem
szabad elfelejtenünk. Visszacsinálni nem tudjuk és nem
is akarjuk, de a történéseket mindig a szívünkbe kell hordozni, hogy tudjuk más az ország és más a nemzet.
1920-ban az ország (Horvátországgal együtt) elvesztette a területének és népességének közel kétharmadát,
szántóföldjeink 60 %-át, rétjeink, legelőink 75 %-át, erdőink közel 90 %-át, ipari nyersanyagaink jelentős részét,
nemzeti vagyonunk 62 %-át.
Nehéz mindezeket elfogadni, megtalálni benne a jót,
de azt hiszem féltek tőlünk. Féltek attól, hogy ha nem
vágják szét országunkat, akkor újra erősek leszünk,
meghatározóak Európa életében.
4

séért kaptunk elismerést. A pontos idő még nem ismert,
de várhatóan július végén-augusztus elején érkezik a
pályázat zsűrije, hogy megtekintse a falut, melynek
során nem csak a virágokat, hanem a falu összképét és
rendezettségét, az utcákat is értékelni fogják.
Kérjük, hogy ezért még nagyobb gonddal tartsák
rendben és ápolják az ingatlanjuk előtti közterületet!
Köszönjük az együttműködést!

Mert ilyenek vagyunk, máshogy gondolkodunk, fontos
a nemzeti tudatunk és nem hagyjuk magunkat. Ez történik napjainkban, bármilyen kicsi is az országunk, tudunk
meghatározóak lenni. Az uniós határok mellett a körülöttünk élőkkel továbbra is egy nemzet vagyunk, hiszen
egy a múltunk és csak közös lehet a jövőnk!
Félretéve a bánatot, az igazságtalanságot, ez legyen az,
amire emlékezzünk: a Magyar Nemzetre és a Magyar
Hősökre is! Az ő ünnepük ugyan május utolsó vasárnapján van, de itt állva a Hősi Emlékművek terén illő, hogy
megköszönjük áldozatukat.
Köszönjük, hogy életüket adták a hazánkért, értünk. A
mai világban élve nem igazán tudjuk, hogy ez mit jelent,
hiszen ezt nem kéri tőlünk senki. Viszont vannak, akik
nemhogy életüket, de még kisebb dolgot sem tesznek az
országért a közösségért. A múlt, az értünk tett tettek felidézése és a jelenben a példák mutatása segítse mindan�nyiunkat, hogy megérezzük, mennyire jó ilyeneket tenni,
odaadni magunkból másoknak.
Csak így tudunk megmaradni egy közösség és egy nemzet!

Fotó: Milichovszky Emőke
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A TORDASI VÍZRŐL
Tordas - Gyúró - Kajászó településeket egy közös vízmű
rendszer látja el. Kajászón van a vízmű telep, ott vannak
a kutak, medencék. Két irányba történik a víz kiemelése.
Van egy külön ág csak Kajászóra medencével, nyomás
fokozóval. Van egy másik ág, amely külön vezetéken
keresztül tölti a Tordasi medencét. Ebből kap még külön
ágon Gyúró vizet egy másik medencén keresztül. 2016os adatok alapján a három településen a nyári csúcs időben 620 m3 /nap vizet adott ki a Fejérvíz. A legutolsó
mérések alapján 1000-1200 m3 /nap vízfogyasztás volt
Tordas-Gyúrón és 300 m3 /nap Kajászón. Ezt úgy tudják
biztosítani, hogy állami pályázat segítségével a GFTben volt egy fejlesztés és a Tordas-Gyúrói nyomásfokozókat a nyár elején kicserélték új, korszerű, nagyobb
teljesítményű szivattyúkra.
Nagyon fontos azt is megnézni, hogy a három település mennyit fogyaszt.
Kajászó stabilan 300-350 m3 /nap. Külön ágon van,
ezért nincsenek problémák sem minőségben, sem men�nyiségben. A Tordas-Gyúró ág egy közös töltőről van
ellátva egy 150-es vezetékkel a tordasi becsatlakozásig.
A probléma az, hogy a 1000-1200 m3 vizet keresztül
kell nyomni a tordasi hálózaton a tordasi medencébe
és Gyúró onnan kap még vizet egy szelepen keresztül.
Jellemzően Gyúrón sincs vízminőség probléma, mert a
tordasi medencéből kap a gyúrói medence vizet. Tordas nehéz helyzetben van, mert keresztül megy rajta
a tordasi és a gyúrói víz. A tordasi medencében, attól
függően, hogy működnek a szivattyúk, vagy állnak
oda-vissza tud mozogni a hálózatban a víz.
A kajászói kutak vas és mangán tartalma határérték
körüli. Ez egészségre nem ártalmas, fogyasztható. Csak
ha lerakódik és utána felkeverik, esztétikai problémát

okoz. A vas-mangán csapadék egy idő után kiülepszik
a vízből. Akkor tud felkeveredni, ha nagyobb sebességgel mozdul meg a víz a csőben, illetve többször változik az áramlás iránya.
A napi fogyasztási átlag a Fejérvíz területén 95 l/fő/nap,
csúcsfogyasztás ennek a másfélszerese.
Vízhiány problémák Martonvásáron, Tordason és
Etyeken jelentkeznek a környéken. Etyeken a nyári
csúcsban a fogyasztás 200 l/fő/nap, Martonvásáron:
220 l/fő/nap, Tordason 400 l/fő/nap(!). A rendszer
nem arra lett megtervezve, hogy folyamatosan ilyen
napi csúcs mellett biztosítsa a vizet. Ahhoz, hogy ezt
a mennyiségű vizet ki tudják adni, az átlaghoz képest
sokkal nagyobb sebességgel kell áramlania a víznek a
csőben, és ez felkeveri az üledéket.
Amit eddig a Fejérvíz megcsinált: a Kajászó-Tordas
töltővezetéket leöblítette, de másnap a kerékpárút építése miatt csőtörés volt ezen a szakaszon. A nyár elejére tudták a szivattyúcserét befejezni és ebben a nyári
melegben nem tudták az egész hálózatot leöblíteni.
Egy normális öblítéshez több száz m3 víz szükséges
naponta. Ha most öblítenének, akkor nem lenne elég víz
a településen. Ahhoz, hogy le tudják öblíteni az egész
hálózatot olyan időszak kell, amikor nincs ilyen meleg.
Most erre felkészülnek, és egy választott időpontban
locsolási, medence feltöltési és kocsi mosási tilalom
mellett el fogják végezni. A tervek szerint egyik hétfőn
éjjel állnának neki és péntek reggelre fejeznék be. Több
szakaszban tudják majd leöblíteni a rendszert, minden
éjjel éjféltől hajnali négyig. Így maradna még annyi víz
a medencékben, hogy reggel nem lesz vízhiány.
Remélik, hogy ezzel megoldódik az utóbbi időben
tapasztalt rosszabb vízminőség, de továbbra is fontos,
hogy Tordason különösen figyeljünk arra, hogy mikor
milyen célra használunk extra mennyiségű ivóvizet.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
Az alábbi álláslehetőségekre keresünk munkatársakat:
KARBANTARTÓ-PARKFENNTARTÓ-GÉPKEZELŐ állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordas Község Önkormányzata 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
elektronikus úton: polgarmester@tordas.hu
ÓVODAPEDAGÓGUS állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordasi Mesevár
Óvoda 2463 Tordas, Szabadság u. 134.

SZAKÁCS, ÉLELMEZÉSVEZETŐ állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordas Község Önkormányzata 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
elektronikus úton: jegyzo@tordas.hu
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ állás
Pályázat benyújtása:
postai úton, vagy személyesen: Tordas Község Önkormányzata 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
elektronikus úton: polgarmester@tordas.hu
Részletek: https://tordas.hu/allaslehetosegek/
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SZÁMLÁLÓBIZTOSOK
jelentkezését várja a
Tordasi Polgármesteri
Hivatal
2022. október 1. és november 28. között hazánkban
népszámlálás lesz, melynek célja a teljes lakosság demográfiai jellemzőinek, egészségi állapotának, foglalkoztatottságának, ill. élet- és lakáskörülményeinek pontos
meghatározása.
A népszámlálásban való részvétel a 2018. évi CI. tv.
alapján kötelező.
A népszámlálás menete:
 Október 1-16.: Internetes önkitöltés (a háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet)
 Október 17. – november 20: számlálóbiztosok keresik fel az online kitöltés lehetőségével nem élő háztartásokat és tabletek segítségével rögzítik a válaszokat (papír alapú kérdőív nem lesz).
 November 21. – 28.: pótösszeírás a települési
jegyzőnél (az addig kimaradók a jegyzőt felkeresve
kötelesek adatszolgáltatásra)
A számlálóbiztosok munkájához szükséges elektronikus
eszközt (tablet) a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja. Egy számlálóbiztosnak várhatóan mintegy 130-150
címen kell kérdőívet kitöltenie.
A számlálóbiztosi tevékenységért jogszabályban meghatározott összegű javadalmazás jár, melynek összege a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK
2022. május

felkeresett címek, ill. az adatgyűjtéssel érintett ingatlanok és személyek számától függ.
Jelentkezés feltételei:
 nagykorúság és cselekvőképesség,
 legalább középfokú végzettség,
 magabiztos számítógépes ismeret,
 megfelelő fizikai erőnlét és jó egészségi állapot,
 saját számítástechnikai eszköz és internetelérés (a felkészüléshez),
 elektronikus és telefonos elérhetőség (hatékony kapcsolattartás érdekében).
Amennyiben számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük,
hogy küldje el nevét és elérhetőségi adatait (lakcím,
telefonszám, email cím) az igazgatas@tordas.hu vagy
a hivatal@tordas.hu email címek valamelyikére 2022.
július 15. napjáig.
További felvilágosítás Tárkányi Ágnestől kérhető a
22/467-502-es telefonszámon.


dr. Zay Andrea, jegyző, helyi népszámlálási felelős



megtárgyalta Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének „Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről” szóló 4/2015. (IV. 1.)
rendelete módosításának tervezetét. Felhatalmazta a
polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására;
elhalasztotta a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022
kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális
fejlesztése” felhívású pályázat Tordas, Temető, belső
kiszolgáló utak építése tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntést az eljárás eredménytelensége és az új beszerzési eljárás lefolytatása miatt;
úgy döntött, hogy elnapolja a 0149/40-82 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló napirendet. Felkérte
a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésére a
Tordas 0149/40-82 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatban nyújtson be egy településrendezési szerződés-tervezetet.



Tordas Község képviselő-testülete a 2022. május
10-én tartott rendkívüli nyílt ülésén:
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hozzájárult ahhoz, hogy Tordas Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Tordas 10/11 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó bekötő út a hozzájáruló határozat
mellékletét képező tervezett állapotot bemutató térképnek megfelelően kerüljön megépítésre, figyelembe
véve a Kölcsey Ferenc utcában lakó ingatlantulajdonosok kérését;
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Tordas Község képviselő-testülete a 2022. május
24-én tartott rendkívüli nyílt ülésén:




































elfogadta a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének
Tordas települést érintő 2021. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről, valamint az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóját;
megtárgyalta és elfogadta a Szent László Völgye Segítő
Szolgálat 2021. évi gyermekvédelmi és szociális tevékenységéről szóló beszámolóját;
elfogadta a Tordasi Polgármesteri Hivatal
2021. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
2021. évi adózási tevékenységéről,
2021. évi munkájáról szóló beszámolóit;
elfogadta az alábbi, a 2021. évi támogatásokról benyújtott beszámolókat:
Tordasi Nyugdíjas Klub,
Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület,
Gyúrói Református Egyházközség,
Tordasi Római Katolikus Egyházközség,
Tordasi Evangélikus Egyházközség,
Tordas Sportegyesület,
Tordasi Polgárőrség,
Szent Orbán napi céltámogatás;
elnapolta a „Tordas Községért” Közalapítvány 2021.
évéről szóló beszámolóját, annak elkészültéig.
döntött a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 kódszámú „Önkormányzati temetők infrastrukturális
fejlesztése” felhívású pályázat Tordas, Temető, belső
kiszolgáló utak építése tárgyú beszerzési eljárást lezárásáról. A nyertes ajánlattevő a Hornyák Útépítő
Kft. lett. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.
támogatta az önkormányzat a TOP_Plusz-1.1.1-21
kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívású pályázaton való részvételét.
döntött a TOP_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívású pályázat Projekt előkészítő tanulmány
elkészítése tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról. A
nyertes ajánlattevő az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. lett. Felhatalmazta
a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.
úgy döntött, hogy árverés keretében ajánlatot kíván
tenni a Tordas 2401/70 hrsz.-ú kivett út ingatlanra.
kizárta Juhász Csaba polgármestert a Tordas 0149/4082 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához kapcsolódó településfejlesztési szerződéssel kapcsolatos döntéshozatalból.
úgy döntött, hogy a 0149/40-82 hrsz.-ú ingatlanok
belterületbe vonásáról és a belterületbe vonáshoz kapcsolódó területfejlesztési szerződésről névszerinti szavazással dönt.

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2022.

július

-

augusztus

úgy döntött, hogy visszavonja a Tordas 0149/4082 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról szóló
59/2022. (IV. 26.) határozatát.
Hozzájárult a 0149/40-82 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához és elfogadta a határozat mellékletét
képező területfejlesztési szerződés-tervezetet. Felhatalmazta az alpolgármestert a szerződés aláírására.

Rendeletek




elfogadta a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány
elszámolásáról szóló Tordas Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletét.
Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletével elfogadta
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
8/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítását.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

HÁZIORVOSI
ÜGYELET
ÚJ HELYZSÍNEN
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2022.
július 1. napjától a háziorvosi ügyelet az alábbi
helyszínen és időpontokban kerül biztosításra:
ÉRDI KISTÉRSÉGI ÜGYELETI CENTRUM
2030 ÉRD, SZABADSÁG TÉR 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770
Hétköznapokon 16:00 - 8:00 között, valamint hétvégén és ünnepnapokon 24 órás
szolgálatban.
Az ügyeletet az Inter-Ambulance Zrt. biztosítja.

Martonvásár, 2022. június 28.
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

„HELLÓ NYÁR”
TORDASI BEACH PARTY
Kitört a vakáció, mi jól meg is ünnepeltük! Játékos,
mókás beach partyn szórakoztunk, napágyakon
napoztunk, hangulatos élőzenét hallgattunk Bakter Alexandra és Kovács Kristóf kiváló előadásában,
habpartiztunk a Marton ÖTE jóvoltából és Csernik
Szende székely mesemondót hallgattuk, miközben
nyomtuk a tollast, a pingpongot, a röpit és a limonádét! Az önkormányzat jóvoltából 50 gumilabda is
gazdára talált. Vidám, baráti délutánon nagyon jót
szórakoztunk!
Köszönjük a szervezést Völgyi Zoltánnak!

Fotók: Milichovszky Emőke
8
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ISKOL A

A DÉLVIDÉKEN
JÁRTUNK
8. osztály, év vége… Erre a kirándulásra mindenki úgy
készült, hogy ez lesz az utolsó, és az út során ez végig
érződött rajtunk. Megpróbáltuk a lehető legtöbb időt
együtt tölteni, és gyönyörű emlékeket szerezni. Emiatt
volt az egésznek nagyon jó hangulata. A jó programok,
beszélgetések, zenék pedig még jobbá tették.
A járványhelyzet miatt nekünk ez volt az első olyan
„igazi” kirándulásunk. A szüleink, az Iskolavezetés és a
Nővérek anyagi hozzájárulásával felejthetetlen három
napot tölthettünk Szerbiában június elején. Megcsodálhattuk Szabadka szecessziós városközpontját, csodálatos
kilátás nyílt elénk a belgrádi várnál a Duna és a Száva
összefolyásánál. Az Al-Duna mentén Galambóc váráig
jutottunk, megnéztük a Duna egyik legszélesebb (6 km),
és legszűkebb (150 m) pontját.
Szerbia természeti kincsei miatt is gyönyörű hely, de az,
hogy ennyire jó társasággal fedezhettük fel, még nagyobb
élménnyé tette a kirándulást.
Tanárainknak is hálával tartozunk, hiszen nélkülük
egészen biztosan nem éreztük volna ilyen jól magunkat.
Köszönjük!
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ERDÉLYBEN JÁRTUNK
Ez már a harmadik hetedikes évfolyam, aki a „Határtalanul” program keretében eljutott a Nagy Magyarország
legkeletibb részébe, Gyimesbe.
Szállásunk Hidegségben a Boglárka panziónál volt
Szász Ági néninél, aki régi ismerősünk, ugyanis majdnem
20 évig ebben az iskolában tanított.
Ági néni nagy szeretettel fogadott bennünket, ellátott
minden jóval, finom ételekkel és különleges teával. (A
szülők külön kérték a tea receptjét, azt mondták, hogy
talán abban rejlik a titok, amiért más, jobb, kedvesebb
gyerekeket hoztunk haza, mint amilyeneket ők útnak
eresztettek). És valóban, az elején hozták a formájukat,
olyanok voltak, mint az átlagos gyerekek. Cserfesek,
hisztisek, lázadók, puffancsok. De a tábor végére angyalokká szelídültek. Fantasztikusak voltak, ahogy együtt
játszottak (és már sem a focilabda, sem a mobil telefon
nem hiányzott) ahogy kiálltak egymásért, támogatták, vigasztalták egymást. Egyszóval összecsiszolódtak,
összekovácsolódott a két osztály. A programokon nagyon
fegyelmezetten, tisztelettel és méltósággal viselkedtek.
És most a programokról:
Az odavezető úton először Aradon a 13 Vértanú emlékére állított Szabadság szobornál koszorúztunk, ahol a
Himnuszt is elénekeltük. Mivel siettünk, hogy még sötétedés előtt Ági néninél legyünk, csak még egy történelmi
színhelynél álltunk meg, a Hargitán, a Tolvajos tetőn álló
Hármas keresztnél. A középső, legmagasabb kereszt a
honfoglalás 1100 éves emlékét őrzi, a jobb oldali Márton
Áron erdélyi katolikus egyház egyik legnagyobb püspökének emlékére lett állítva, a bal oldali kereszt pedig a
csíksomlyói ferences kolostor 1444-es alapítását jelzi.
Második nap meglátogattuk testvériskolánkat, a
Hidegségi Iskolát, ahol Rácz Árpád igazgató úr (szintén
régi ismerősünk) fogadott bennünket. Az ottani gyerekek gyimesi táncokat mutattak be nekünk, megismertetve gyönyörű népviseletüket. Utána mi is előadtuk kis
műsorunkat, átadtuk ajándékainkat, majd az udvaron
egy baráti focimérkőzés vette kezdetét. Délután Barton
Béla szűcsmesternél tettünk látogatást, aki bemutatta
nekünk, hogyan készíti a híres csángó mellényt. Többen
fel is próbáltuk, fényképezkedtünk benne.
Harmadik nap az „Ezer éves” határhoz vitt utunk, ahol
szintén Rácz Árpád igazgató úr tartott nekünk történelem órát, majd felmentünk a Rákóczi vár romjaihoz.
Ott elénekeltük az előző este Ági néninél tanult székely
himnuszt, majd a magyar himnuszt is, az őrháznál pedig
nemzeti szalagot kötöttünk. Délután a gyerekek Gyimesközéplokon a Sky-Ghimesnél boboztak. Nagyon élvezték
és hálásak voltak a lehetőségért.
Negyedik nap vasárnapra, gyermeknapra esett, és talán
ez a program volt a legnagyobb ajándék számukra. Már 9
órakor szekerekre ültünk és elindultunk fel a Jávárdi hegyre,
10

ahol egy kalibánál terveztük eltölteni az egész napunkat. A
szekerek a hegy lábáig vittek, ott megnéztük a Zúgó vízesést, majd gyalog folytattuk utunkat az emelkedőn. Csodás
helyre értünk, mezei virágos réten állt a Kaliba és természetesen a melléképületek borjukkal, disznókkal, csirkékkel, ami
nagy élményt jelentett az itteni „falusi” gyerekeknek. Persze
mindent meg lehetett simogatni. A Kalibánál Péter bácsi várt
minket az ott készített sajttal, ordával, amit a gyerekek nemcsak, hogy megkóstoltak, hanem nagyon jó étvággyal el is
fogyasztották azokat. Utána nyárson szalonnát sütöttünk,
majd túrós puliszkát kaptunk. Ági néni elmesélte, hogy
innen a hegyről gyűjtögeti azokat a gyógynövényeket, amiből a teát főzi, ami annyira ízlett nekik minden reggel. Itt,
fent a hegyen nagyon jól érezték magukat a gyerekek, bocit
simogattak, csirkéket fotóztak, pitypang koszorút fontak,
vagy egyszerűen csak feküdtek a fűben. (Péter bácsi vicces
kijelentése alapján: „Vágjátok földhöz magatokat!”) Hazafelé
egy kicsit eláztunk, de azt hiszem ez is kellett, hogy még
élménydúsabb legyen ez a napunk.
Ötödik nap a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz
kirándultunk, hazafelé pedig a „Madéfalvi veszedelem”
emlékművénél tisztelegtünk.
Hatodik nap a Nyergestetőre mentünk, ahol megemlékeztünk a ’48-as székely katonák hősiességéről, akik ezen a
helyen harcoltak a túlerőben levő orosz csapatok ellen. Felolvastuk Kányádi Sándor „Nyergestető” című versét, majd itt
is elénekeltük a székely és magyar himnuszt. Ezután Csíksomlyóra, a Kárpát medence legismertebb zarándokhelyére
mentünk. Először felsétáltunk a Nyeregbe, ahol minden
évben megtartják a Pünkösdi-búcsút, majd utána a Kegytemplomban a Könnyező Mária szobrát is megnéztük.
És sajnos elérkezett az utolsó napunk, amikor el kellett
hagynunk kedves szálláshelyünket, ahol nagyon otthon
éreztük magunkat, és elindultunk haza Tordasra. El kell
árulnom a kedves szülőknek, hogy a gyerekek nem akartak hazajönni. De a hazafelé úton még várt ránk egy pár
élmény. Először is megálltunk Farkaslakán, Tamási Áron
sírjánál koszorút helyeztünk, majd Parajdon lementünk a
híres sóbányába. Aztán végül egy kis pihenőt tartottunk
a Király-hágón, és elbúcsúztunk Erdélytől.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy lehetőségünk volt
eljutni olyan tájakra, amiket annak idején a Trianoni
szerződésben elcsatoltak Magyarországtól. Ezt már többször hallottuk, de végül mi is láthattuk ezeket az értékeket. Reméljük, hogy ezt a programot még hosszú ideig a
következő generációk is élvezhetik.
És végül köszönjük Ági néninek a jó ellátást, otthonos
környezetet és az értünk érzett szeretetét.
 Kalamár Márta
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DZSÚDÓ
DIÁKOLIMPIA
Május 22-én Győrben került sor a dzsúdó diákolimpia
országos döntőjére. Iskolánk tanulója, Szabó Levente
(Samurai Judo Klub, mestere Havasi Viktor) a III.
korcsoport 81+ kategóriájában bronzérmet szerzett.
Leventének és felkészítőjének szívből gratulálunk.

KEDVENCEK NAPJA
ÉS GYEREKNAP

ÁLLATVÉDŐ
ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Diákönkormányzata szervezésében június 13-án
megrendezésre került a Kedvencek napja állatvédelmi nap
és a gyereknap. Több mint 60 résztvevője volt a Kedvencek versenyének többek között kutyák, macskák, papagájok, bárány, rágcsálók, hüllők. A verseny zsűrizéséért
köszönetet mondunk Dr. Paál Csabának és Boleradszki
Edinának. A doktorúr elismerően nyilatkozott a résztvevő állatok állapotáról és kiemelte, hogy példaértékűen
jó körülmények között tartják a kisgazdik őket. A résztvevők oklevelet és ajándékokat kaptak. Az állatvédelmi
előadást a Szurkolók az állatokért képviselői tartották. A
gyereknap keretében élvezhették az ugrálóvárat, csúszdát, élő csocsót és cukorágyút a gyerekek. Az aulában
egész délelőtt interaktív vízi világ bemutatón vehettek
részt tanulóink Mészáros Ádám vezetésével. A gyönyörű
arcfestést Kiss-Lieber Szilviának köszönhettük.
 Horváth Györgyi,
diákönkormányzatot patronáló pedagógus

A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Diákönkormányzata által benyújtott pályázatnak
köszönhetően az intézményünk elnyerte az ,,Állatvédő
Általános Iskola” címet. Meghívást kaptunk az oklevélátadó és díjkiosztó ünnepségére, melyet az Állatorvostudományi Egyetemen tartottak. Az ünnepséget rövid
előadásokból álló állatvédelmi továbbképzés követett.
Iskolánkat Horváth Györgyi és Boleradszki Edina képviselte. A díjakat és okleveleket Prof. Dr. Sótonyi Péter, az
Állatorvostudományi Egyetem rektora adta át. Hatalmas
megtiszteltetés a díj elnyerése!
„Légy vidám és tedd a jót, a verebeket pedig hagyd csiripelni!”
(Bosco Szent János)
 Horváth Györgyi,
Diákönkormányzatot patronáló pedagógus

Az iskola nyári ügyeleti rendje:
július 6.
július 20.
július 27.
augusztus 3.
augusztus 10.
augusztus 17.
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KÖNYVAJÁNLÓ
R. Kelényi Angelika: Átkozottak
Az írónő kaland, romantikus és történelmi témájú regényeivel 2014 óta köti le olvasóit.
Az Átkozottak c. regénye a máig homály fedő Habsburg átokra épülő történet – fikció.
A 17 éves lány az 1867-es években a hatalom és a vágy
körtáncába, majd ennek spiráljába találja magát, ahonnan kétes a kijutás.
A 30 éves történész orvosszakértő Krisztina 2018-ban
jut egy izgalmas naplóhoz a
múltból.
Napjainkban és az 1800-as
évek második felében játszódik, valahol párhuzamot alkot,
és már-már úgy gondoljuk,
hogy tudjuk a történet „végét”
akkor egy csavarral átírja
gondolatainkat.
Részlet a könyvből:
– Nos... – nézett le a kezére BerTORDASI
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feladatokat. Közben mindenki elnyerte jutalmát. Kora este
volt már, mire a Mesevár is elcsendesedett. Az biztos, hogy
ez a csodás nap hosszú-hosszú ideig emlékezetünkben fog
élni. Nem lett volna ilyen szép délutánunk segítő, kreatív
kezek és ötletes gondolatok nélkül. Hálásan köszönöm a
kreatív szülői csapat: Pál Orsolya, Józsa Bettina, Gál Tímea,
Enyedi Ágnes, Salamon Soma, Kovács Petra segítségét. A
kollégáimnak is köszönöm a sok-sok ötletes elgondolást,
munkát és segítséget.
Pedagógusnap alkalmából nagy meglepetésben volt
részünk. Óvodásaink és régi óvodásaink és a kedves szülők gyönyörű versekkel, hangszeres zenével köszöntöttek
minket. Szeretném megköszönni az alkalmazotti közösség nevében ezt a megható, örömteli meglepetést!
Jót kívánunk Néked, szíved vígan éljen,
Semmi bú és bánat szívedhez ne férjen.
Piros rózsa tulipán kertedbe teremjen,
zengő filemile ablakodon pengjen.
Szép nyarat és kellemes feltöltődést Mindenkinek!


Diósiné Besenyei Boglárka Mária

ger – Nem voltam túl jó történelemből, de rémlik, hogy elvertük
a magyarokat...
– Ez nem egy focimeccs volt, ember! Azok a férfiak a szabadságukért küzdöttek, és meghaltak az elveikért – vontam össze
a szemöldökömet, habár nem vártam, hogy a nyomozó többet
tudjon a forradalomról és a szabadságharcról. ...
Mégiscsak egy osztrák, ráadásul rendőr, nem történész. Miért
is ismerné a magyar történelem részleteit?
 Krajnyák Zsuzsa

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS
A könyvtár a nyári időszakban a következő
napokon zárva:
Július 11. hétfő, 13. szerda, 18. hétfő, 20. szerda
Augusztus 19. péntek, 23. kedd, 26. péntek,
27. szombat
A többi napokon a megszokott nyitvatartási időben várjuk a könyvtárba látogatókat!
Vidám nyaralást, pihenésként jó könyvek olvasását kívánjuk!
 Dóri és Zsuzsa
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KÖNY VTÁR

A napsütötte nyári napok is számos élményt tartogatnak
számunkra. A játék a kicsik számára lehetőség, egy út a
felfedezéshez. Egy kicsi gyermek játékában minden megadatik, még az is, ami a valóságban lehetetlen. Így telnek
napjaink a végeláthatatlan játék örömében. Ez nem csupán mese, ez maga a csoda.
Nemrégiben itt a Mesevárban, a sok-sok játék birodalmában a Mesevár kis és nagy lakói fergeteges családi délutánt
szerveztek. El is nevezték Mesevár napnak. Volt ott minden
mi szem-szájnak ingere. Finom, édes illat szállt a levegőben.
Ilonka néni, Ildi néni, Gyöngyi néni és Szilvi néni, megszámolni sem tudjuk, mennyi palacsintát sütöttek arra a
szép délutánra a vendégeknek. Közben gyönyörű népzene
szólt az árnyas fák lombja alól. Enyedi Ágnes, Salamon
Soma, Enyedi Tamás gyönyörű muzsikája megtöltötte az
óvoda udvarát. Akinek pedig kedve volt, még táncolhatott
is. Lehetett itt nemezelni, szélforgót és felfújható virágot
készíteni, gyönyörű hajkoszorúkat készíttetni, de barkácsoltunk és viseletbe öltöztettünk gyönyörű rongybabákat
is. Nem utolsósorban elképesztő művészi alkotások, festmények születtek arcra és a csillámtetoválások is káprázatosak
voltak. Az édesapákat lepték meg a gyermekek apák napja
alkalmából versekkel és alkotásaikkal, megköszönve a sok
fáradozást, gondoskodást, szeretetet. Persze a közös játék
sem maradhatott el. Apa-lánya, apa-fia próbán csak ámultunk, hogy milyen furfangosan és gyorsan teljesítették a

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

ORATÓRIUM

NYÁRI ORATÓRIUM
Lapzártakor indult a 4. Tordasi Nyári Oratórium. 2 héten át 96 gyermek és 26 önkéntes fiatal tölti a vakáció első
két hetét együtt, és próbálják megérteni és megélni: „Mindent szeretetből!”

SZAKSZOLGÁLATI
KÖRKÉP 2021/22
Úgy gondolom, valamennyi partnerünknek tartozom
egy rövid beszámolóval ezévi tevékenységeinket, eredményeinket illetően. 8 szakfeladat kapcsán nyolcféle területen találkozunk Önökkel, így nem egyszerű a rálátás
munkánk sokféleségére.
A legapróbb korosztály igénye a mozgás-, beszédfejlesztő valamint komplex gyógypedagógiai és konduktív
terápiákra töretlen. Védőnőink lelkiismeretessége nagy
szerepet játszik abban, hogy idejében segítséghez jutnak
az arra rászorulók.
Az óvodás korosztály számára nyújtott ellátásaink
idén meseterápiás foglalkozásokkal bővültek, melyet
szintén nagy számban vettek igénybe a gyermekek. A
TSMT és komplex mozgásterápiás foglalkozások a nagy
érdeklődésre és egyéni igényekre válaszolva a csoportos
ellátás mellett home training formájában is zajlottak. A
szociális készségek fejlesztését célzó Kisteknős program
idén is sok kisgyermeknek nyújtott segítséget kapcsolati
nehézségeik és viselkedésszervezésük terén. Egy kollégánk sikerrel elvégezte a nemzetközileg is újdonságnak
számító „ESDM” (Early Start Denver Model) 2 éves
képzést, melynek eredményeképpen a szociális-kommu-
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nikációs nehézségekkel küzdő kisgyermekek számára
nyújtott segítség módszertani palettája tovább bővült
intézményünkben. A részképességek fejlesztését célzó
terápiák is elérhetők lettek (Sindelar, Okoskocka), emellett további mozgás-alapú komplex fejlesztő foglalkozásokat indítunk igény szerint (Mozgáskotta, DSZIT).
Pszichológusaink a nagy számú bejelentkezést jól szervezetten fogadni tudták, jelenleg egy kicsit várakozni kell,
amiről minden jelentkezőt tájékoztatnak a kollégák. A
művészetterápiás és állatasszisztált foglalkozások szintén sokak terhein könnyítettek, járásunk fiataljai is értő
fülekre találtak.
Logopédusaink és gyógytestnevelőnk a megszokott
rendben tartották a foglalkozásokat, az ellátás gördülékenyen zajlott az intézményekkel való együttműködésnek
köszönhetően. A 3 és 5 évesek logopédiai szűrése folyamatos, a gyermekorvosok pedig sorban állítják össze a
gyógytestnevelésre javasoltak névsorát.
A szakértői vizsgálatok ütemezetten haladnak, az időpontról minden jelentkező írásban értesítést kap.
Tartalmas, aktív tanévet zár pedagógiai szakszolgálatunk. Mind Martonvásáron, mind Ercsiben működő
intézményünk egész évben hangos volt a gyerekzajtól,
szerveződnek a nyári fejlesztő táborok. 2022-ben mindkét telephelyünk elnyerte a Családbarát Szolgáltató Hely
címet, melyre büszkék vagyunk.
A nyári időszakban az ellátást igény szerint folyamatosan biztosítjuk, a jelentkező családokkal egyeztetjük a
helyszínt és az időpontokat.
Köszönjük a Martongazda és a Dunakavics munkatársainak sok segítségét, mellyel egész évben rendelkezésünkre álltak.
Várjuk leendő logopédus, gyógytestnevelő és tehetségkoordinátor munkatársainkat, az álláshelyekről bővebb
tájékoztatás a kozigallas.gov.hu oldalon található!
Minden kedves Partnerünknek nagyon jó pihenést kívánok a nyárra pedagógiai szakszolgálatunk valamennyi
dolgozója nevében
 Szabó Antalné, igazgató
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KISBÍRÓ

—

2022.

július

-

augusztus

TORDASI
TÁNCMŰVÉSZETI
SIKEREK
Több tordasi lány is hosszú ideje növendéke a Dance Studio Nagy Kuthy balettiskolának, akik számos alkalommal
vettek már részt rangos táncművészeti fesztiválokon, versenyeken, ahol kimagasló eredményeket értek el társaikkal.
Gáspár Lara, Kokavecz Eszter és Sármay Fanni a martonvásári balettiskola E csoportos növendékei, idén két
rangos fesztiválon vettek részt csoportjukkal.
2022. április 24-én a 10. Tánc Kiállítás Modern-Kortárs
Táncművészeti Versenyen Budapesten vettek részt, ahol a
következő eredményeket érték el:
 Modern balett kategóriában, Ifjúsági korcsoportban
2. helyezett
 Jazz Tánc kategóriában Ifjúsági korcsoportban 2. helyezett
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége 2022. május
21-22-én tartotta immár 31. alkalommal az országos
táncművészeti fesztivál döntőjét, ami Magyarország első
számú, és legrangosabb táncművészeti versenye. A budapesti döntőre olyan produkciók juthattak csak be, melyek
korábban részt vettek az elődöntőn, ahol első, második,
vagy harmadik helyezést értek el.
Az elődöntőket a szövetség vidéki nagyvárosokban rendezte
meg, Miskolc, Oroszlány, Makó, és Szekszárd volt az a helyszín, ahol egy jó szerepléssel a döntőbe lehetett jegyet váltani.
 A szekszárdi elődöntőben ifjúsági korcsoportban Jazz Tánc
kategóriában 1. helyen végeztek a lányok csoportjukkal.
 A makói hagymaház színpadán, Klasszikus Balett kategóriában (Gáspár Lara, Kokavecz Eszter és Sármay
Fanni) és Modern Balett kategóriában (Gáspár Lara és
Sármay Fanni) 2. helyezést értek el csoportjaikkal.
Ezzel társaikkal, minden számukkal bejutottak az országos döntőbe!
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A budapesti országos döntőn több mint 400 produkció
indult, melyet két napon keresztül láthatott a közönség
az Erzsébet Ligeti Színházban. A zsüri tagja közt világsztárok ültek: Szakály György, Harangozó Gyula, és a
magyar táncélet kimagasló és meghatározó személyiségei: Földi Béla, Andrea Paolini Merlo, Molnár Kriszta.
Martonvásári növendékeink Kokavecz Eszter részvételével a döntőben a következő eredményeket érték el:
 Karaktertánc nagycsoport kategóriában 1. helyezés.
 Jazz Tánc nagycsoport kategóriában 2. helyezés.
Eszter így ebben az évben rangos szakmai versenyeken
kimagasló teljesítménnyel 2 arany és 4 ezüstérmet szerzett.
Gáspár Lara és Sármay Fanni részvételével a döntőben 3
számmal 3 különböző kategóriában indultak, és következő eredményeket érték el:
 Karaktertánc nagycsoport kategóriában 1. helyezés.
 Modern Balett kiscsoport kategóriában 2. helyezés.
 Jazz Tánc nagycsoport kategóriában 2. helyezés.
Lara és Fanni így ebben az évben rangos szakmai versenyeken kimagasló teljesítménnyel 2 arany és 6 ezüstérmet szerzett.
Nagyon büszkék vagyunk a hosszú évek óta tartó kemény
munkájukra, amivel ezt a sikert elérték, és szeretnénk, ha
ebben a sikerben Tordas lakosai is osztoznának velünk.


Nagy-Kuhy Zoltán és Kuthy Mercedes
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EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

CSALÁDI
ISTENTISZTELET
Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki
segítségül hívja; amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az
Úr nevét, üdvözül.” Róm 10,12-13
Június 19-én, 10 órára kaptunk meghívást a tordasi
evangélikus istentiszteletre, hogy együtt ünnepeljük a
családokkal a vasárnapot és az iskolai évzárót. Sokaknak
szóltunk és többen el is jöttek. Különösen szoktam örülni
olyanoknak, akik ritkábban jönnek. Így nagyon örültem
például katolikus barátomnak is, akinek volt egy kis ideje
„benézni”. Még csak fél tíz volt amikor a parókia udvarára léptem és nagy készülődés, sürgés-forgás közepette
testvérek, barátok beszédfoszlányait hallhattam. Finom
illata volt a szeretetvendégség még bográcsban fortyogó
krumplipaprikásának is. Szóval, otthonosan éreztem
magam és mosolygósan, lelkesen köszöntöttem, akiket

megláttam. Ezután kinyitottam a templomajtót és beültem egy kicsit hallgatni a basszusgitár kíséretében éneklő
kedves barátomat. Azután köszöntöttem néhány érkezőt.
Felgyorsultak az események és hamarosan mindenki a
helyén volt. A harang helyett, most a fiúk által megszólaltatott trombitahanggal kezdődött el az alkalom. Fiatalos
énekekkel dicsértük Istent. Lelkesítő volt az egész. Néhol
kicsordultak az örömkönnyek is. A prédikációba többen
is bevonódhattak egy kis játék erejéig. 1-1 problémára
szakember segítségére van szükség. A gyerekekkel együtt
végiggondolhattuk, hogy kiket, milyen probléma miatt
keresünk meg, hogyha baj van. Ezután megismerhettük
a képzeletbeli Tivadart, akinek viszont éppen Jézusra volt
szüksége, hogy az élete megmeneküljön. „Hívd segítségül
nevét és megmenekülsz!” A dicsőítő énekek hegedűs, gitáros kísérettel voltak. Olyan énekhangok szólaltak meg,
hogy úgy éreztem, a legjobb helyen vagyok, ahol lehetnék. Az istentisztelet után nagyon jól esett a nagyon-nagyon finom krumplipaprikás. Volt süti, üdítő és közben
jóízű beszélgetések. Legközelebb gyere el Te is!


Fodor-Adorjáni Szabolcs

—
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MEGERŐSÍTÉS 2022
Evangélikus egyházunkban a krisztusi tanítás alapján két
szentséggel élünk.
„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.” (Mk 16,16)
– Isten cselekszik a keresztség szentségében: gyermekévé
fogad Jézus által. Egyszeri alkalom, de örök ígéret ez.
„Vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, és ezt mondta: E pohár az új
szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik
ki.” (Lk 22, 19-20) – Krisztus ígérete alapján az úrvacsora
szentségében közösségben lehetünk vele, de nemcsak
vele, hanem az egész hívő közösséggel, ezért örömmel
élünk ezzel minden alkalommal.
A konfirmáció során összeér ez a két szentség. A legtöbbször már kisgyermekkorban megkeresztelt gyermekek családjaikban, hittanórákon, táborokban, majd
kis közösségben a konfirmációra készülve elmélyülnek
a Biblia tanítása, a Szentlélek vezetése által Isten mindenható erejének megismerésében, Jézus mindent vállaló
szeretetében. A konfirmáció ünnepi istentisztelete alkalmával megvallhatják megismert, megtapasztalt hitüket.
Hagyományosan ezután élnek az úrvacsora szentségével
először. Nagy ünnepe ez a gyülekezeteknek!
Tordasi templomunkban idén öt fiatal tett bizonyságot
hitéről. A kis csapat Pünkösd előtti hétvégén egy tanulsá18
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gos színdarab során foglalta össze az elmúlt években megismert tanításokat. Pünkösd vasárnap az ünnepi istentisztelet során a gyülekezet közössége előtt tettek bizonyságot
hitükről. Számomra igen megrendítő, felemelő része volt
az alkalomnak, amikor a frissen konfirmáltak családjaik
körében, gyülekezeti ének kíséretében vették magukhoz
életükben először Krisztus testét és vérét.
Az istentisztelet végén gyülekezetünk felügyelője,
Milichovszkiné Szalai Ilona a vezetők, presbiterek nevében köszöntötte a fiatalokat. A már korábban konfirmált,
ökumenikus „ifis” csapat pedig énekszóval a további aktív
gyülekezeti életre hívogatta őket.
A „konfirmáció” jelentése megerősítés. Megerősödni a
gyülekezethez, de elsősorban Krisztushoz tartozásban.
Isten áldjon benneteket, Albert András, Botta
Ábel, Kalocsai Flóra, Süle Viola és Süller Lídia!
Legyetek áldás a körülöttetek élőknek!
 Süller-Torma Villő

PÜNKÖSD HÉTFŐ
Pünkösd hétfői gyülekezeti alkalmunkat a szabadban
tartottuk. Két irányból, a tordasi és a gyúrói templomtól
gyalog elindulva, az Öreghegyen találkoztunk. A Szarkamáj dűlőben várt minket egy gondosan előkészített, frissen kaszált terület az árnyas diófa alatt. Mindenki leteríthette a takaróját a fűben – ránk fért a pihenés, hiszen
elfáradtunk a nagy melegben, több kilométeres gyaloglás
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után. Előkerültek a süteményes, kekszes dobozok, jól
esett a friss hűsítő víz is.
Az ünnepi áhítatot a napi Ige alapján Bence Győző
tartotta, melyet imádság és ének követett. Ezután
még maradt idő szabadtéri játékokra, beszélgetésre. A
hazafelé úton a forró szél emlékeztetett minket arra,
hogy „A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem
tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a
Lélektől született.” Jn.3,8
 Kokaveczné Árvai Erika
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

EGYMILLIÓ
A minap összeszámoltam és rácsodálkoztam, hogy 31
országot, rengeteg iskolát, ifjúsági intézményt és programot látogattam már meg, és a feltett kérdésre, hogy mi a
fiatalok legnagyobb kihívása, nagyon hasonló válaszokat
kaptam. Nem számítottam rá, hogy egy gazdag, fejlett
ország iskola igazgatójától vagy egy harmadik világbeli
iskolaigazgatótól szinte ugyanazt a választ kapom. A
válasz pedig: hogy az egészséges családok hiányoznak,
ahol anya és apa együtt vannak, ahol ez a családi fészek
segíti a fiatalokat a fejlődésben, a felnőttéválásban. Család, ahol bátorítást kapnak, bíztatást, hogy jól csinálod,
ahol lehet sírni, kiakadni és örömöket megosztani.
Nemrég Nyugat-Afrikában jártam, ahol több középiskolát is meglátogathattam. Ezek nem olyan európai féle
iskolák. Itt nem húzhatják meg 28 főnél az osztálylétszámot. 5000 diákot 56 osztályba kell szétosztani mindös�szesen 140 tanárra. Egyszerű matekkal ki lehet számolni,
hogy 80-90 fős osztályokban tanulnak, hatalmas beton
épületben, nagyon szerény körülmények között, délelőtti
és délutáni órarenddel, mert nincsen elég osztályterem.
Tudtam, hogy sokan éhesen jönnek iskolába, mert otthon
nincs mit enni, néha a mentő viszi el a fiatalokat, mert
kiesnek az iskolapadból az alultápláltság miatt. Mégis az
5000 fős iskola igazgatója azt mondta, hogy a legnagyobb
szükség ezeknek a fiataloknak, hogy legyen egy család,
ahova tartoznak.
Ma Magyarországon közel egymillió tinédzser és
fiatalfelnőtt él (ez a szám 10-19 évesekre vonatkozik a
2018-as KSH adatok alapján). Ugye nem is olyan könnyű
elképzelni őket mind egy képben. Egymillió. Mennyi
különböző személyiség, mennyi értékes élet, mennyi kérdés, amit cipelnek magukkal! Elég jó vagyok? Megfelelek
ennek a társaságnak? Elég cool vagyok? Elég jó az iskolai
átlagom? Elég jó az alakom? Elég jó képeket osztok meg
magamról a közösségi médiában? ...
Ez a generáció kérdésekkel teli, megfelelni akaró, fájdalmat cipelő, gyorsan döntésthozó, jövőt formáló, tanítható, szerethető, bátorítható.
Most kell döntést hozniuk arról, hogy 5-10 év múlva
mivel fognak foglalkozni, de mire befejezik az iskolát,
lehet, hogy az a szakma már nem is létezik. Állandóan
alkalmazkodniuk kell a változáshoz. A változás és ebből
fakadóan a bizonytalanság érzése az életük része. Ők már
kevésbé tudják elképzelni, hogy negyven évig ugyanazon
a településen, ugyanabban a házban/lakásban, ugyanazon a munkahelyen, ugyanazokkal az emberekkel fognak dolgozni és élni. Folyamatosan tanulniuk kell és
képezni magukat, hogy versenyképesek legyenek majd a
munkapiacon. De ugyanúgy megvannak a tinédzser- és
fiatalkori kihívásaik, mint ahogyan mindannyiunknak
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megvoltak. Ugyanúgy vágynak a valahova tartozás érzésére, arra, hogy valaki igazán érdeklődjön irántuk, igazán
szeresse őket. Szükségük van ránk legalább annyira, mint
amennyire nekünk rájuk! Állandóan kiváncsi tekintettel
nézem a tiniket, hogy vajon melyikőjükből lesz egy újabb
Sámuel, Józsué, Anna vagy Lídia. Az ószövetségi Sámuel
próféta mögött ott volt imádkozó édesanyja, aki hitt az
Isten szavának és ezt a hitet adta örökségül fiának, akivel
az Isten igen fiatalon beszélt. Vagy ott van Józsué, aki
Mózes mellett tanulhatott. Láthatta Mózes küzdéseit,
harcait, sikereit és mellette nőhetett harcossá, aki Izrael
népét bevezette a Kánaánba. Olyan sokszor elvárjuk, hogy
így és úgy viselkedjenek a fiataljaink, ezekké és azokká
váljanak. De mi kik vagyunk mellettük? Közel hívjuk
őket, hogy beleláthassanak a nem tökéletes életünkbe?
De megismerhessék rajtunk keresztül azt az Isten-ember
bizalmi kapcsolatot, ami közel húz a megváltáshoz?
Meggyőződésem, hogy amennyire mi taníthatjuk, formálhatjuk őket, ugyanannyira tanítanak és formálnak
ők is bennünket. Az Isten ezt csodálatosan kitalálta.
Hogyan érhetjük el őket?
A módszer területenként változó. Tizenkét éve dolgozom a Fiatalok Krisztusért Alapítvánnyal együtt és látom,
hogy van ahol két pöttyös labdával és lekváros palacsintával el lehet érni a település összes fiatalját, máshol
lan-partykat (számítógépes játék esteket) kell szervezni
és lekváros palacsintát kínálni. Az eszköz mindig változik, a lényeg ugyanaz marad. Mármint nem a lekváros
palacsinta, hanem hogy ezeken a programokon keresztül
lehetőségünk van megismerni őket, az örömeiket, bánataikat, félelmeiket. Ilyenkor tudunk kapcsolódni hozzájuk. A YFC mottója, hogy minden fiatal számít! Ez lehet
mindannyiunk mottója, hiszen igenis számítanak!
Mit nyújthat az egyház a ma fiatalja számára?
Imátságot. Képzeljük el, hogy mind az egymillió fiatal mögött ott van egy imádkozó lelki anya, apa, nagymama, nagypapa, vagy testvér, nagynéni, nagybácsi és
még sorolhatnám. Tudunk azonosulni valamelyik leleki
„rokon” szereppel? Meghívhatlak egy imádkozásra?
Imádkozz, ahelyett, hogy bosszankodsz. Lehet, hogy a
buszon egy fiatal azért foglalja be előled az ülőhelyet,
hogy Isten segítsen neked, hogy észrevedd: na őérte
imádkozz és ne miatta bosszankodj, mert lehet, hogy
azért a lányért vagy fiúért addig még soha senki sem
imádkozott. Ha egy fiatal eljön istentiszteletre ne azt
kérdezzük, hogy hol voltál múlt vasárnap, hanem hogy
milyen volt az elmúlt heted.Kemény a suli? Van, aki
meghallgasson? Hogyan imádkozhatnék érted? Sosem
tudhatjuk, hogy mit éltek át az elmúlt héten, vagy időszakban. Szeressük őket és legyünk figyelmesek velük,
ha kell legyünk a családjuk.
 Reichert Timea
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A LÉLEK ERŐTERÉBEN

– pünkösd ünnepén

Az ünnepi félév lezárása felemelő pillanatokat hozott a
református gyülekezet életében. Pünkösd első ünnepi
napján két felnőtt tagunk tett hitvallást és konfirmációs fogadalmat. Palócz István és Anga Boglárka Ilona
házasságkötésükre készülve erősítették meg hitüket, s
vették magukhoz a sákramentumok jegyeit. Az ünnep
folytatásaként, pünkösdhétfőn 4 ifjú tett konfirmációs
fogadalmat: Galkó Melinda Jázmin, Nagy Dorina Ibolya,
Szabó Móric 7. osztályos tanulók, valamint Nagy Bíborka
a 8. osztályból. Isten áldja meg életüket a gyülekezet
közösségében!
Az ünnepi hétvégét a hittanév lezárása követte gyüle-
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kezetünkben június 12-én, Szentháromság vasárnapján,
ahol a járványhelyzet után újra egy népes családi istentiszteleten adtunk hálát Isten gondoskodásáért – gyermekek, szülők, nagyszülők és pedagógusok – mindazért,
amit az elmúlt tanévben megtapasztaltunk. Legyen
velünk továbbra is az Úr Isten jóindulata!
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

Nyári rendszeres
alkalmaink
Vasárnap
9.45 – imaközösség
Vasárnap
10.00 – istentisztelet

Kiemelt alkalmaink
Július 25-29.
nyári gyermekhét
Augusztus 28.
vasárnap 10 óra
Konfirmandus találkozó

21

SPORT

SAKK

TANÉVZÁRÁS AZ IFJÚSÁGI SAKKOZÓKNÁL
2022. június 11-én, a tanév utolsó szombatján sakkversenyen vettek részt a környéken sakkozó gyermek és ifjúsági
korú játékosok a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban a MartonVál Sakk Club szervezésében. Érkeztek
résztvevők Tordastól Dunaújvárosig és Kápolnásnyéktől
Érdig. A verseny 4 korcsoportban zajlott: óvodások, alsósok, felsősök és középiskolások. Az egyes korcsoportok
győztesei kupát, az első három helyezettjei érmet kaptak jutalmul. Senki
sem távozott azonban üres kézzel. Minden résztvevő kapott oklevelet és könyvjutalmat. A gyerekek meg is érdemelték
az elismerést nem csak a versenyen elért
pontjaikért, hanem az egész tanévben
nyújtott teljesítményükért is. Az igazi
örömsakkot hozó fegyelmezett, de végig
baráti hangulatú verseny győztesei: a
középiskolásoknál Körtélyesi Richárd, a
felsősöknél Dalocsa Vince, az alsósoknál
Tóth Kolos, az óvodásoknál pedig Taller
Donát. A verseny bíráskodásáért és technikai lebonyolításáért Schaum Béla, Szabó Levente és Bakacs János felelt.
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Június 14-én pedig a tordasi Sajnovics János Általános
Iskolában tartottunk tanévzáró sakkos rendezvényt.
Minden érdeklődő gyermek asztalhoz ülhetett, hogy
játsszon egy játszmát. Illetve aki még nem tudott sakkozni, az megtanulhatott egy-két alaplépést.
Most kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől újra várjuk a sakk szakkörünkön szombatonként 9 órától a kezdő
gyerekeket és 10 órától a haladókat. A felnőtt sakk klub
nyáron sem áll meg. A felnőtteket minden csütörtökön
18 órától várjuk a martonvásári Postakocsi étteremben.
Folytatódik feladványfejtő játékunk. Ebben az állásban
a felek anyagi szempontból egyenlően állnak, de világos
három lépésben mattot adhat. Mit lépjen világos a gyors matt érdekében?
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.
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MEGHÍVÓ

gyermekeknek lesz körhinta, kézműves foglalkozások,
népi játékok, óriás játékok. A nap zárásaként tűzzsonglőr
bemutatót csodálhatunk meg, majd táncház várja a táncolni, mulatni vágyókat.
Vasárnap (augusztus 28.) 13 órától a Dankó Rádió, Dankó
Klub műsorának élő adás felvétele várja a nóta szerelmeseit a rendezvény helyszínére (Vál, Szent István tér).
Mindhárom napon az étel-, ital fogyasztási lehetőség
biztosított. 27-én és 28-án a programok mellett lehetőség
van megismerkedni a környék legkülönbözőbb mestereivel a kézműves vásárban.

Egy szívből jövő fesztiVál

A belépés minden napon és programra díjtalan.

A váli Bíbor Néptánccsoport ismételten megrendezi
a nagysikerű Váli-Völgyi Vigasságok rendezvényét
immáron a jubileumi 10.-et augusztus 26-27-28-án,
Válon a Szent István téren.

A részletes programtervről tájékozódhatnak a közösségi
oldalainkon (Facebook: Váli-Völgyi Vigasságok, Bíbor
Néptánccsoport), továbbá a Bíbor néptánccsoport honlapján www.biborok.hu, valamint az írott sajtóban.

A rendezvény pénteken (augusztus 26.) 18 órától egy kiállítás megnyitójával veszi kezdetét, ami az elmúlt évek
Vigasságait mutatja be képekben. Ezt követően külföldi
néptánccsoportok bemutatkozásával és műsorával folytatódik az esemény, melynek zárásként lengyel vendégeink táncház keretében minden érdeklődőt táncba hívnak,
amely kifulladásig tart.

Minden kedves érdeklődőt
sok szeretettel várunk!

Szombaton (augusztus 27.) 13 órától térzenével kezdődik
a vigadalom, majd a gólyalábasok káprázatos bemutatóját tekinthetjük meg. 14 órától a fellépők fergeteges felvonulásával fokozódik a hangulat, melyet a rendezvény
hivatalos megnyitója követ. A rendezvényt megnyitja
Lengyelország budapesti nagykövete. A délután folytatásában a színes színpadi programoké lesz a főszerep (lesz
néptánc, társastánc, steptánc, ír tánc, hastánc). Természetesen a legkisebbekről sem feledkezünk meg, így a

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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Kiemelt támogatóink:

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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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

AUGUSZTUS 20. | ELŐZETES PROGRAM

06 20/969-59-63
Polgárőrség
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó
112
Posta

Pengő-bongó
zenekar interaktív
gyerekműsor

Sub Bass Monster
live

06 22/467-503
Iskola
06 22/467-532
Óvoda
06 22/467-502 (41-es m.), 06 20/245-0326

Somogyi András

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

Hauber Zsolt
újrajátsza
Bonanza Banzai
Tribute

Tűzijáték

06 22/460-081
Szennyvíz, szippantás
06 20/571-3105
Kutyabefogás: Fedák Krisztina

Partyarts
showband

06 30/961-46-45
Közvilágítás hibabejelentés
https://kozvilhiba.hu

Defibrillátor
06 20/413-93-30

HULLADÉK

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.

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 (Érd)
06 23/365-274, 06 23/365-770

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

Szelektív
Júli. 14., 28. Cs
Aug. 11., 25. Cs
Zöld
Júli. 8. P, Aug. 12. P
Üveg
Júli. 13. Sze

