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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES
TORDASIAK!
Év vége felé közeledve ismét
összesűrűsödnek a dolgaink,
a tennivalóink. Miközben
még folynak – és kezdődnek
– az újabb tervek megvalósításai, eljött az idő számba
venni, hogyan alakult az önkormányzat idei terve, mit
kell egy kicsit másként csinálni jövőre. Lassan kezdjük
nem csak érezni, hanem látni is a járványnak a településünkre vonatkozó gazdasági hatását, de a véglegeset, csak jövő év elején tudjuk meg. Szerencsére a sok
munka meghozta gyümölcsét, és sikerült az összes
önkormányzati telket értékesíteni. Ennek bevételét
jól beosztva a következő évek szükséges fejlesztéseire, elnyert pályázataink önrészeire fogjuk fordítani.
Elkezdődött a Kölcsey összekötő út építése is, melyet
jó idő esetén akár idén be is tud fejezni a kivitelező. A
következő hetek tervei között szerepel még az Agrárlogisztikai Központ útcsatlakozásának szabványos elkészítése, és újabb urnafalak elhelyezésének megteremtése. A Sportegyesület beruházásában novemberben
elkezdődik a sportöltöző építése is. Közben az elnyert

TESTÜLETI
ÖSSZEFOGLALÓ

62 m3 szociális tűzifával, 23 háztartásnak fogunk
tudni segíteni.
A vírus elleni hatékonyabb védekezés miatt bevezetett
veszélyhelyzetben ismét a polgármesternek kell meghoznia a szükséges döntéseket. Ez a tavaszi időszakhoz
hasonlóan, a képviselőkkel való előzetes egyeztetés után,
a többség javaslata alapján történik.
Kicsit átalakul a településünk év végi időszaka is. A rendezvényeink az előírásoknak megfelelően elmaradnak,
azonban az adventi gyertyagyújtások hagyományát
úgy őriznénk meg, hogy az egyházközségek vezetőinek
köszöntőjét és gondolatait, az eddig megszokott időben,
az interneten keresztül tennénk elérhetővé. Így a négy
vasárnap délutánján, mégis együtt tudunk lelkileg lenni
és készülni Megváltónk születésére.
Ebben a nehéz időben a diákokhoz hasonlóan mi is vizsgázni fogunk. Nem tantárgyakból, hanem emberségből,
odafigyelésből, felelősségteljes viselkedésből, szeretetből
és sok másból. Az adventi időszak most még inkább lehetőséget nyújt arra, hogy átgondoljuk életünket és elhatározzuk, hogy mit tehetünk még egymásért!
Sok erőt, békességet, egészséget és áldott ünnepeket
kívánok!




döntött arról, hogy a kötelező felvételt biztosító iskola továbbra is a Sajnovics János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola marad.



egyetértett azzal, hogy Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kötelező felvételt
biztosít Gyúró településről az 5-8 évfolyamon
tanulók részére.



2021. augusztus 31-ig elhalasztotta a szociális ellátásokról szóló 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítását.



engedélyezte Csík Adrienn részére hat eb tartását.



hozzájárult ahhoz, hogy a Dózsa György utca 6 méterrel hivatalosan is meghosszabbodjon, és döntött
arról, hogy el kell kezdeni az átemelő szivattyú környékén lévő ingatlan rendezését (közterületté nyilvánítását)



hozzájárult ahhoz, hogy a csatorna bevétel terhére
ki lehet fizetni, a korábban elmaradt szolgalmi jog
bejegyzésének költségét, amely 35 darab ingatlanra
vonatkozóan maximum bruttó 1.711.325.- Ft.

Tordas Község képviselő-testülete a 2020. október
27-én tartott rendes ülésén


elfogadta a Tordasi Mesevár Óvoda 2020/2021-es
nevelési évre vonatkozó munkatervét.



hozzájárult az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ NP Kft. részére történő 2020. évi működési hozzájárulás kifizetéséhez.
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megtárgyalta a háziorvosi körzetekről szóló rendelet-tervezetet, és hozzájárult ahhoz, hogy véleményezésre elküldjék az alapellátást végző háziorvosnak, fogszakorvosnak, védőnőnek, az alapellátásért
felelős országos módszertani intézetnek, az országos tisztifőorvosnak, valamint a működési engedély
kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnek.
elfogadta a Perfidelis Bt.-vel, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátásra korábban kötött Feladat-ellátási szerződés módosítását.

Juhász Csaba polgármester

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/230-tu-2020.html
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Az elmúlt évek tapasztalatai és jelzései alapján sok
közérdekű információt helyezünk el az újság elején,
az utolsó lapon és néha a belső lapokon. Szerepelnek
a szemétszállítás, a piacok időpontjai, az orvosi ellátások nyitvatartásai és sok közérdekű telefonszám.
Ezt szeretnénk még jobbá, hasznosabbá tenni. Ezért
várjuk ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
a kisbiro@tordas.hu email címre!

ISKOLAI HÍREK
Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit is írhatnék iskolánk jelenlegi életéről. Hiányoznak a jól megszokott
programok, az ünnepek, amikor mindig méltó módon
emlékeztünk. Hiányoznak a versenyek, a közösségi programok, a közösségi terek.
Valahogy mindenki csendesebb lett, az emberek
arcán, szemében gyakran látni a félelmet, ami sajnos
jogos, hiszen azt gondolom, kevesen vagyunk olyanok,
akik valamilyen módon ne lennénk érintettek ebben
az ismeretlen betegségben. S az ismeretlentől az ember
mindig fél. Fél, mert kiszámíthatatlan, mert minden
napunk bizonytalan. S a bizonytalanságot nem jól
viseli az ember. Most bizonyítanunk kell, hogy gondoskodó összefogással, talán sikerül minél kisebb veszteségekkel túljutnunk mindezen.
Ennek érdekében nyomatékosan kértük tanítványainkat és a kedves Szülőket is, hogy gondoskodjanak
arról, hogy mindenki viselje a maszkot, vagyis legyen
a gyerekeknél, sőt tartalék is, hiszen teljesen új helyzettel állunk szemben, amikor is kötelező az iskolában
a maszk viselése, mely előszeretettel marad otthon,
leesik, elszakad stb…
Látható, hogy ez most már egyáltalán nem tréfa, nem
egy könnyed betegség; az intézményben 287 gyermek
fordul meg naponta, akik, ha netán elkapják a vírust,
könnyebben jutnak túl rajta. Ugyanakkor itt dolgozik
közel 50 felnőtt, különböző korosztály, akik már sokkal
inkább érintettek lehetnek. Fertőtlenítünk, maszkot viselünk, gyakran szellőztetünk, kezet mosunk, de a távolságtartás sehogy nem sikeredik. S a szeretetet igénylő
kisgyerekeinket bizony megsimogatjuk, ha szalad egy
ölelésre, a tanító nem tér ki előle. Ezért aztán csak a sors
vagy a feljebbvaló dönthet felőlünk.
Kértük, s kérjük továbbra is, hogy beteg gyermeket
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HIVATALOS
FACEBOOK OLDAL
Kedves Tordasiak! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tordas
Község Önkormányzatának hivatalos facebook oldala a
„Tordas Község”. Más tordasi oldal magánszemélyek kezdeményezése. Azokon az oldalakon megjelenő hírekért és
információkért Tordas Község Önkormányzata felelősséget
nem vállal, ez az oldalak működtetőjének a feladata, csakúgy, mint az ott felmerülő kérdések megválaszolása.
Az önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal
kapcsolatos ügyek intézéséhez az ügyintézők elérhetőségei továbbra is megtalálhatók a település honlapján:
www.tordas.hu

ne engedjenek iskolába. Ha előfordul, hogy a családban
van megbetegedés, s szülőnek, nagyobb testvérnek kell
otthon maradnia a fertőzés gyanúja miatt, kérjük, hogy
addig a mi tanítványainkat is tartsák otthon, amíg ki
nem derül, hogy koronavírus fertőzés áll-e fenn.
Nem biztos, hogy idézetekre lenne most szükség, mégis
Márai Sándor érdekes mondandója jut eszembe:
„Amikor a betegség környékez, igen nagy erővel és akarattal egy ideig még úr maradhatsz a nyavalya fölött. Az
elején. Mikor még csak lopakodik körülötted a végzet.
Méregeti erőidet, mint küzdő az ellenfelet. Ha ilyenkor
nagyon odafigyelsz, nagyon erős vagy, igaz rendet tartsz
lelkedben, dolgaidban – az egészség: igazság –, talán te
maradsz a párharc kezdeti idejében az erősebb.” (Márai
Sándor) Így legyen!!!
November hónapban szoktuk megrendezni a hagyományos jótékonysági alapítványi bálunkat is. Sajnos erre
most nincs lehetőségünk, de amint a helyzet megengedi,
úgy gondoltuk, ebben a tanévben se maradjon el. A mostani végzős diákjainknak s az ő szüleiknek is szeretnénk
megadni azt a szép élményt, melyről eddig mindenki
úgy vélekedett, hogy felejthetetlen, csodálatos élmény
volt. Szép, amikor gyermek és szülő, amikor pedagógus
és tanítvány táncol feledve kicsit a rohanó élet gondjait.
Sajnos most nem ezeket a napokat éljük, de bízunk abban,
hogy majd szebb hónapok, idők, évek várnak ránk.
Azért éljük a mindennapokat, s szeretném elmondani,
hogy zajlanak a pedagógus minősítések iskolánkban.
Lehet, nem mindenki tudja – ez nem hiba –, hogy mit
is jelentenek ezek a minősítések a pedagógusok számára.
Mintegy diplomamegújító folyamat, ahol a pedagógus
portfóliójában bemutatja szakmai életútját, két bemutató
tanítási órán bizonyítja rátermettségét, szakmai tudását,
az általa használt eszközök, módszerek tárházát. Mindezek után megvédi az általa megírt portfólióját, majd a
szakmai minősítő bizottság kérdéseire ad válaszokat,
melyek szintén alkalmasságát bizonyítják.
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ISKOL A

KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
A KISBÍRÓBAN

Ezekben a nehéz időkben több kolléga is bizonyított,
s sikeres minősítő vizsgát tett. Szeretettel gratulálunk
nekik. Gratulálunk Homoki Zsuzsanna, Horváth Györgyi kolléganőknek, s Balogh Zoltán igazgatóhelyettes
úrnak. Ezen kívül szeretném megemlíteni azon kollégáim
neveit, akik bizonyos éveket eltöltve a pedagógus pályán,
úgynevezett Jubileumi kitüntetésre voltak jogosultak.
Mindehhez Fenntartónk nagyon szép, diploma kötésű
kitüntetéssel méltatta a pályán eltöltött
25, 30, illetve 40 éveket.
Zámbó Ildikó volt igazgatóhelyettes
40 éves
Bálintné Milánkovics Olga
30 éves
Kalamár Márta
30 éves
Kalamár Domokos
30 éves
Horváth Erika
25 éves
Lövei Eszter
25 éves
Némethné Kiss Mária takarító nénink 40 éves jubileumi
kitüntetésre volt jogosult ebben az évben.
Gratulálunk és jó egészséget, további kitartást kívánunk mindannyiuknak. Természetesen vannak, akik
már megkapták, illetve ezután lesznek jogosultak ezen
kitüntetésre.
Zajlanak az építési munkálatok is az iskolában a Fenntartó jóvoltából. Mivel az utcafrontról is nagyon jól
látható, a beomlott lépcső, a fal melletti járdarész kerül
teljes felújításra. Bizonyítsa mindezt néhány fotó is.
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Sajnos az épület belsejében, az alsó aula rész felőli bejárattal szemben, az évek óta tartó vizesedés miatt már
szinte omlani kezdett a fal, ezért itt is megkezdődtek a
munkálatok.

Közeledik advent első vasárnapja, melyre mindig nagy
figyelemmel készültünk; készülünk most is, csak egy
kicsit másképp. Csendesebben, kisebb körben, s reményekkel telve, hogy karácsony ünnepe a családoké lehet
úgy, mint hosszú-hosszú évek óta már.
Hát így éljük a mindennapokat, s próbálunk mindent
elkövetni, hogy oktatásunk sikeres legyen, hogy egészségünket megőrizzük amíg lehet itt a falakon belül.
Ha mégsem teljesíthető a mindennapos jelenléttel az
oktatás, s át kell állnunk a digitális tanrendre, szeretném
elmondani, hogy kész tervezetünk van arra az esetre is.
Annyi biztos, hogy lassítható lehetne a járvány terjedése,
ugyanis ahogy már említettem valamilyen módon szinte
már mindenki érintett benne, s csak a szerencsén múlik,
hogy ne mi legyünk az újabb áldozat.
Ezért hát mindenki vigyázzon magára, legyen tisztelettel embertársaira, s kérek mindenkit, hogy legyen
figyelemmel a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokra
is! Köszönöm mindenkinek a megértését, az együttműködését! Kívánok ennél sokkal szebb napokat mindenkinek, s jó egészséget!
Tordas, 2020. november 19.
 Somfai Sándorné, igazgatóhelyettes
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Az életünk mindennapjait a hagyományainkhoz szokásainkhoz való ragaszkodás teszi meghitté. Az óvodai
mindennapokban is megjelenik a hagyományos ünnepkörökhöz való ragaszkodás. Az elmúlt hónapban is nagyon
sok élménnyel gazdagodtunk. Ünnepeink tisztelete,
szeretete, az ünnepnapokra való készülődés áthatja az
óvoda napjait. 1956-os forradalomra való megemlékezés
előkészületeit is ez a meghittség járta át. A Nyuszi csoportosok méltóképpen készültek nemzeti ünnepünkre.
Az egészséghét projektjeit idén kiemelten a szájhigiéné

köré szerveztük, érintve az egészségünk megőrzésének
többi fontos területét is.
Márton napot a Csibe csoportosok fergeteges felvonulással tették emlékezetessé.
Közben a tél közeledtével madár barátaink is segítségre szorulnak. Elhelyeztük csodaszép madáretetőinket,
melyeknek elkészítésében Kitzingerné Libnicz Anna és
Somosi Vilmos volt segítségünkre. Hálásan köszönjük a
felajánlást! Az elmúlt hetek örömteli pillanatairól beszéljenek a képek helyettünk!


Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Folytatás a következő oldalon.
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

BEISKOLÁZÁS 2021
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a köznevelésről
szóló 2011. évi CXC módosított törvény értelmében a
gyermek abban az évben, amikor a 6. életévét betölti,
tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek óvodai
nevelésének további egy nevelési évvel történő meghos�szabbítása kérhető. A tankötelezettség elhalasztását
kizárólag a szülők (törvényes képviselők) kérelmezhetik,
az Oktatási Hivatal honlapján olvasható útmutató
szerint. (https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa) Az elektronikusan
kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni, majd a csatolt
dokumentumokkal együtt postai úton az Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hivatal, Budapest 1982) megküldeni legkésőbb az adott év január 15. napjáig.
Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válását
megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába íratni, az
eljárásrend némileg módosul: az Oktatási Hivatal hon-
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lapjáról letöltött kérelem kitöltése és postázása szükséges.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/
hat_eves_kornal_korabban)
A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását alátámasztó szakmai dokumentum (vélemény, jellemzés)
kérhető a gyermekkel intézményes keretek között foglalkozó logopédustól, gyógypedagógustól, pszichológustól;
a gyermeket ellátó szakorvostól, háziorvostól; pedagógiai
jellemzés az óvodapedagógusoktól.
A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szakemberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó dokumentumok
alapján hozzák meg: a kérelemnek helyt adnak, tehát
maradhat még egy évet óvodában a gyermek vagy elutasítják, tehát szeptember 1-én tankötelessé válik. Amen�nyiben a beküldött dokumentáció alapján nem tudnak
szakmailag megalapozott döntést hozni, a területileg
illetékes pedagógiai szakszolgálatot rendelik ki szakértőnek, ez azt jelenti, hogy a gyermek egy hagyományos
„iskolaérettségi vizsgálaton” vesz részt a pedagógiai szakszolgálat által megadott idöpontban, melyről a szülő
értesítést kap. Ha a szülő gyermekével önhibáján kívül
nem jelenik meg a vizsgálaton, további egy időpont jelölhető ki (igazolás szükséges). Amennyiben távolmaradását
nem igazolja, több időpont nem adható.
Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre is érvényes.
Martonvásár, 2020. november 18.
 Szabó Antalné, igazgató
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
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A második forduló kérdései:
1. Melyik napon ünnepeljük a magyar nyelv napját
(2011-től)?
2. Hányadik születésnapján tűnik el Bilbó?
3. Melyik két ország között húzódik a világ leghosszabb, szinte teljesen egyenes határvonala?
4. Milyen munkát végeztek az ókorban a Szibüllák?
5. Sorolj fel a „Nyugat” folyóirat első nemzedékéből három tagot.
6. Melyik várost emlegették a Körös-parti Párizsként?
7. Melyik oldalon harcolt a Német-római Birodalom a
százéves háborúban, az angolok vagy a franciák mellett?
Beküldési határidő: 2021. január 10.
email cím: konyvtar2463@gmail.com

POLGÁRŐR HÍREK
A Covid19 mindnyájunk életét, napi rutinját, így a polgárőrség működését is befolyásolja. Tagjaink között jelentős
számú a leginkább veszélyeztetett korosztályba tartozó
társunk, ezért arra számítunk, hogy ők a közeljövőben
korlátozottan fognak tudni feladatot ellátni. A koronavírus által okozott probléma, vezetőinktől és tagságunktól
már a szolgálatok szétosztásakor illetve a hirtelen változtatási kényszerből fakadóan jókora rugalmasságot követel. Tordas 10000 fő alatti település, ezért itt közterületen
nem kötelező a maszk használata.
A központi intézkedések miatt, mivel minden gyülekezés tilos, rendezvények biztosítására a közeljövőben
várhatóan nem lesz szükség. A jelenleg érvényben levő
este 8 és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom alól csak
azon személyek mentesülnek, akik igazolni tudják, hogy
munkavégzés céljából hagyták el otthonukat. A tilalom
a szolgálatban lévő polgárőröket nem érinti, mert a polgárőr szolgálat önkéntes munkavégzésnek minősül.
Arra törekszünk, hogy jelenlétünk a korábbiakhoz
hasonlóan a járványhelyzetben is hatékonyan kísérje,
segítse a falu nyugalmát, ennek érdekében erőteljes toborzásba kezdtünk a lakosság körében.
Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújtanak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
Baba néni +36 30 432 1750, Gucsek László +36 70 371
7067, Cifka János +36 30 932 9556
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KÖNY VTÁR

December 11-ig a könyvtár látogatása tilos.
A továbbiakat az akkor aktuális rendelet határozza meg.
Amennyiben kinyithat a könyvtár, a decemberi
nyitvatartás:
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

8.30 - 11.00, 13.00 - 18.00
13.00 - 18.00
13.00 - 18.00
14.00 - 19.00
8.30 - 11.00

21. hétfő
22. kedd
23-27. között
28. hétfő
29. kedd
dec. 30-tól jan. 3-ig

szokásos időpontban nyitva
szokásos időpontban nyitva
zárva
szokásos időpontban nyitva
szokásos időpontban nyitva
zárva

Kérjük a lakosságot, lehetőség szerint korlátozzák az
utcán történő parkolást, ne nyújtsunk búvóhelyet a nem
várt személyeknek!
Közelednek a fagyok, ne feledjünk gondoskodni a
kerti csapok víztelenítéséről, síkosságmentesítő anyag
beszerzéséről.
Polgárőr társainknak és támogatóinknak köszönjük az
egész éves áldozatos munkát és támogatást. Tagtársainknak, illetve a falu minden lakójának kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk.
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008
 Tordasi Polgárőrség vezetősége
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POLGÁRŐRSÉG

ÉSZÉPÍTŐ
FEJTÖRŐ

A KÖNYVTÁR DECEMBERI
NYITVATARTÁSA

EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kiskőrös

GYÜLEKEZETI
KIRÁNDULÁS
2020. október 31-én a reformáció emléknapján gyülekezetünk kiránduláson vett részt.
Úticélunk Kiskőrös, Petőfi Sándor szülőhelyének felkeresése és a szomszédos Soltvadkerti gyülekezetnél tett
látogatás volt.
Délelőtt reformációi ünnepi istentiszteleten vettünk
részt, az igével Kecskeméti Pál igazgató lelkész szolgált,
az igehirdetést hallgatva újra bizonyosságot szerezhettünk, hogy egész életünkben szükségünk van a megújulásra, az isteni útmutatásra, amely megerősít, reményt
nyújt a nehézségek idején.
Gyülekezünk tagjait igazán nagy megtiszteltetés érte,
helyi kötödésnek köszönhetően megtekinthettük az eredeti keresztelési anyakönyvet, benne híres költőnk születési bejegyzésével.

A finom ebéd elfogyasztását követően a gyülekezet
felnőtt tagjai Petőfi Sándor szülőházát tekinthették meg,
míg a gyermekek a János Vitéz Látogatóközpontban egy
igazán érdekes, interaktív kiállításon vehettek részt.
Rövid sétát, városnézést követően buszra szálltunk
és felkerestük a Soltvadkerti evangélikus gyülekezetet.
Homoki Pál esperes szívélyesen fogadott bennünket és
mesélt a gyülekezet történetéről, mindennapjairól, tordasi kötődése kapcsán egy igazán személyes hangvételű
beszélgetés alakult ki.
A nap zárásaként a gyermekek nagy örömére, finomabbnál finomabb édességeket kóstolhattunk a város
egyik közkedvelt cukrászdájában.
Fáradtan, de lelkiekben feltöltődve indultunk vissza
az esti órákban, tettük ezt azzal a bizonyossággal, hogy
Isten most is mellettünk áll!
Hálás szívvel köszönjük Petrának és Tibornak a
szervezést!
 Puskás Szilvia és Géza

János vitéz központ
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„Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”
(Zsoltár 32, 8.)
„Az angyal ezt mondta neki: Ne félj,
Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!”
(Lukács 1, 30.)
Szükségünk van az ilyen biztatásokra, újra és újra. Szükségünk van rá, hogy valaki megálljon mellettünk, és azt
mondja: „Tanácsot adok… Ne félj…!”
Szükségünk van rá, hogy érezzük: nem vagyunk egyedül.
Ahogy a zsoltáros sem maradt magára gondjaival és félelmeivel, és Máriát is támogatta Isten angyala.
Szükségünk van az ilyen biztatásokra, hiszen életünk
sokféle útvesztőjében, kérdései között időnként elaka-

Gyülekezeti életünk
A járványhelyzet miatt istentiszteleteink a következőképpen alakulnak:
Tordason 9 órakor a templomban tartunk egy rövidített
alkalmat idősebb testvéreink részére, illetve a 11 órakor

Elérhetőségeink
Gyülekezetünk blogja:
www.tordas-gyuro.blogspot.com
Facebook oldal:
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/
email cím: suller.zsolt@evangelikus.hu
Süller Zsolt lelkész telefonszáma: 0620-3561686

dunk, és nem tudjuk, hogyan tovább. Kétségekkel és félelmekkel küzdünk, néha mintha hatalmas falak tornyosulnának előttünk. Jó hallani ilyenkor a biztatást: „Tanácsot
adok… Ne félj…!”
Fogadjuk ma ezt a két gyönyörű igét ajándékként és
biztatásként! Bízzuk életünket arra az Úrra, aki eddig
is velünk volt tanácsával és biztatásával, megbocsátó
irgalmával!
Feltehetően nem lesz tökéletes az ünnepünk, legalábbis
nem a megszokott várakozások szerint alakul majd.
Abban azonban biztosak lehetünk, hogy Isten most is
igéjével szólít bennünket, hogy ne féljünk, mert ő tanácsot ad, és rajtunk lesz a szeme. Ő velünk lesz, velünk
marad ezután is. És ez elég. Ezért hát: Ne félj!
 Süller Zsolt
kezdődő alkalmat a templomudvaron tartjuk.
Gyúrón 9:30-kor kezdődik az istentisztelet a
templomban.
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék
fel gyülekezetünk blogját, valamint facebook oldalát!

Adományok, egyházfenntartói járulék,
perselypénz
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Hiába érkezik meg
a karácsony, készület
nélkül mi nem érkezünk meg az ünnepre
A Görögkatolikus Egyházban idén november 15-én kezdődött a karácsonyt megelőző böjti időszak. A debreceni
Istenszülő oltalma főszékesegyházban különleges módon
– elsőáldozással és bérmálással – indult a negyven nap.
Kocsis Fülöp metropolita a Szent Liturgián mondott beszédében a karácsonyt megelőző bűnbánati időszakról beszélt,
amit Anyaszentegyházunk nagyszerű lehetőségként kínál
föl nekünk. Nem tudunk megérkezni igazán az ünnepre,
ha nem teszünk meg mindent azért, hogy lélekben is megérkezzünk – mondta a főpásztor. Minthogy a karácsony
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Krisztus Urunk megtestesülésének ünnepe, vagyis annak
ünnepe, hogy a láthatatlan Isten láthatóvá, az elérhetetlen
Isten elérhetővé, a megfoghatatlan Isten kézbe foghatóvá,
csecsemővé teszi magát, tehát Isten testet vesz magára,
ezért nekünk is készülnünk kell testileg is, nem csak lelkileg – mondta az érsek-metropolita. Nem elég csupán fejben
készülni, szépeket gondolni arról, hogy milyen is lesz majd
a karácsony, hanem testi cselekedetekkel is hozzá kell
járulni ehhez a készülethez. A görögkatolikusok számára
csupán annyi az előírás, hogy szerdán és pénteken tartózkodniuk kell a húsételektől. De ez a legalapvetőbb előírás,
nyilván érdemes ennél jóval többet is felajánlani. Érdemes
minden napra vállalni valamilyen lemondást, hogy az
ünnephez vezető időszak minden egyes napja része legyen
a készületnek. Akkor valóban minden nap egy lépéssel
közelebb kerülünk az ünnephez. Így tudjuk felfogni igazán azt a titkot, hogy közénk szállt a teljesen lecsupaszított Isten, aki otthagyta istenségének dicsőségét, hogy
velünk, földi halandókkal egyesülhessen. Nekünk is ezt
9

kell tennünk, levetni mindent, ami elválaszthat tőle, hogy
mi is készek legyünk erre az egyesülésre. Azért is fontos
ez, mert nagyon sok minden elválaszt minket Istentől. Ha
szeretnénk közeledni hozzá, akkor ezektől az akadályoktól meg kell szabadulni – világított rá Kocsis Fülöp metropolita. Nagy Szent Makariosz szavaival élve az imádság
olyan, mint egy tiszta tó, amihez úgy tudunk eljutni, ha
a körbevevő nádat, sást, mocsarat leküzdjük. Lehet, hogy
ez kellemetlen, hiszen nem könnyű kiirtani a sok gizgazt,
ami elválaszt attól a tiszta tótól. Sok ilyen gizgaz van az
életünkben, amit el kell távolítani – fogalmazott a főpásztor. Ha le tudunk mondani kisebb vagy nagyobb dolgokról,
akkor ezeken keresztül meg tudunk tisztulni, hogy odaérkezhessünk a karácsony tiszta, tündöklő ünnepéhez.
Isten elérhetővé, megérinthetővé teszi magát. Így tudta
megérinteni Jézus köntösét is az az asszony, akiről a mai
evangélium is szólt. Neki is keresztül kellett verekednie
magát a tömegen, hogy odaérjen Jézushoz, hogy megérinthesse. Meg is gyógyult. Az Úristen engedi, hogy megérintsük őt. A negyvennapos időszakban sok mindent tár elénk
az Egyház, amivel mintegy megérinti a lelkünket. S kell
hogy éljünk is ezekkel az eszközökkel – mondta Kocsis
Fülöp érsek-metropolita. A karácsonyi böjti időszaknak
különösen fontos eszköze a bűnbánattartás és a szentgyónás. A bűnök azok, melyek abban gátolnak, hogy megérintsük Jézust, hogy közel kerüljünk hozzá, és hogy ő is
megérinthessen minket. Nemcsak az ember törekszik Isten
felé, hanem Isten is keresi az embert, elmegy, hogy megtalálja. Amikor minden remény odavan, akkor Jézus megfordít mindent. Elmegy a föld végső határáig, hogy mindenkit
megkeressen. Minket is megtalál, hozzánk is eljön, hogy
megérintsen, meggyógyítson, fölemeljen. A bűnbánat
szentségével félretesszük azokat az akadályokat, amelyek
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miatt nem tudunk odajutni Jézushoz. Az Eucharisztiában
pedig ő maga jön elénk, hogy föltámasszon, hogy új életet
adjon. Az Eucharisztiában való találkozás nem pusztán
érintés, hanem hatalmas ölelés. A Megváltó teljesen magához ölel, isteni módon magába ölel, hogy egyesüljünk vele.
Új, végtelen isteni életet kínál fel. Felfoghatatlan mennyiségű ajándékot kapunk Istentől, s nemcsak karácsonykor,
hanem mindennap. Nekünk is mindennap nyitottnak kell
lennünk Isten közeledéséhez – zárta tanítását Kocsis Fülöp
metropolita. Az előkészületet sok más lehetőséggel is segíti
a Görögkatolikus Metropólia: mindennap megjelentetnek
egy-egy rövid böjti üzenetet, amely az imádságban ad napi
eligazítást; aki kérte, sms-ben is megkapja e napi üzenetet,
melyeket a görögkatolikus honlapokon is közzétesznek.
 Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

DECEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR



Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
Kedden, csütörtökön és pénteken reggel 6 órakor roráte
(adventi hajnali szentmise)

Dec. 4.

első pénteken – szentmise 18.30-kor, előtte
szentgyónási lehetőség

Dec. 13.

Gitáros szentmise

Dec. 24.

Karácsony előestéjén szentmise 22.00 órakor

Dec. 25.

Karácsony: Jézus Krisztus születésének
ünnepén 10 órakor ünnepi szentmise

Dec. 27.

Szent Család vasárnapján a 10 órai szentmise
keretében a családok megáldása

Dec. 31.

hálaadó szentmise 17 órakor

Jan. 1.

Szűz Mária, Isten anyja ünnepén szentmise
10 órakor
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JULISKA NÉNI
100 ÉVES
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük településünk
legidősebb lakóját, Kalocsai Mártonné Juliska nénit, aki
november 22-én ünnepelte 100. születésnapját.
Megtisztelő és egyben nehéz feladat méltóképpen
köszönteni valakit, aki 100 év alatt megélt háborút, nyilas és kommunista rendszert, kitelepítést, padláslesöprős
időket, szerelmet, anyaságot, államosítást, privatizálást,
küzdelmes, munkás és szép nyugdíjas éveket.
Bölcsesség, tapasztalat, hagyomány sokat idézett szavak, mikor az idős emberekről, szülőkről, nagyszülőkről
beszélünk. De elképzelni sem tudjuk milyen életút vezetett el odáig, míg ezek a szavak tartalommal teltek meg.
Az öregedés azonban nem az életút vége, hanem az élet
koronája és minél hosszabb ez az út, annál több emlék
díszíti a koronát. Az idősek már tudják milyen fiatal fejjel
belevágni egy otthon teremtésébe, egyengetni a gyermekeik útját a kirepülésig, küzdeni a mindennapi kenyerükért, tenni a helyi közösségért, a településért. Tudják,
hogy a vasárnapi ebéd körül összejövő család öröme
a legteljesebb öröm, és az unokák, dédunokák kacaja a
legcsiklandozóbb érzés, de tudják azt is, hogy elveszíteni
valakit, akit szerettek a legfájdalmasabb a világon.
Juliska néni neve sokak számára ismerősen cseng,
hiszen a személye eggyé vált az 1900-as évek valamennyi
fejezetével. Ismerhetik Őt az egykori TSz tagok, ismerhetik az evangélikus gyülekezet tagjai, ismerhetik családok,
akinek az esküvőjén sütött-főzött, ismerhetik a nyugdíjas
klub idősebb tagjai, de ismerhetik az iskolába siető gyermekek is, akiknek az ablakból annyiszor integet.
Csodálatra méltó, hogy köztünk él valaki, aki már száz
évet megért, és ismeri Tordas könyvének azon fejeze-
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teit, melyeket mi csak szóbeszédekből hallhatunk. Látta
miként fejlődött településünk, gyarapodott kis közösségünk vagy cseperedtünk fel mi magunk.
Juliska néni születésnapja most Tordas életében is
fordulatot jelent, hiszen 100 éves lakosa még nem volt
településünknek. Kívánunk neki ebben a rendkívüli vírus
helyzetben sok erőt, nagyon jó egészséget, sok örömet és
türelmet, amíg családja megajándékozhatja Őt a számára
legdrágább ajándékkal, a vele töltött idővel.
 Tordas Község Önkormányzata
és Tordasi Polgármesteri Hivatal dolgozói

„Örömöd legyen ragyogó, mint a reggel, bánatod pedig csupán
csak árnyék, mely elhalványul a szeretet napsugarában. Legyen
elég boldogság életedben ahhoz, hogy kedves légy; elég küzdelem ahhoz, hogy erős maradj; elég bánat ahhoz, hogy ember
maradj, s elég remény ahhoz, hogy boldog légy.”
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SPORT

TENISZ

XXIII.
TORDAS KUPA
2020.október 3.
A szokásos, tervezett időben – október első
szombatján – nagy érdeklődés mellet sikerült megrendeznünk hagyományos szezonzáró versenyünket. Szép őszi időben,
kitűnően előkészített pályákon, két korosztályban és vegyes párosban mérhették
össze tudásukat régiónk tenisz kedvelői.
A 45 alatti egyéniben a fehérvári Csukovics Gábor győzött, míg a senior – 45+
- korosztályban Galgóczy Lajos utasított
mindenkit maga mögé. Vegyes párosban
hat pár küzdött a győzelemért. A nagyon
izgalmas döntőben a Tóth Kata – Faragó
Zsolt kettős 8-6 arányban legyőzte a fehérvári Szilágyi Adél – Szűcs Bence párost.
A verseny díjazását a sóskúti König Étterem és a sukorói Boglya Csárda sport szerető tulajdonosai támogatták. A versenybírói teendőket – egykori MTSZ bíró – Fehér
Sanyi barátunk látta el. Tóth Kati ismét
maradandót alkotott a délben felszolgált
marha gulyással.
A verseny képei megtekinthetők a tordasteniszklub facebook oldalán.
Találkozunk a XXIV. Tordas Kupán 2021.
október első szombatján.

Csukovics Gábor a +45 győztese

Galgóczy Lajos a 45+ győztesének pontot érő mozdulata

Így örült a győztes vegyes páros

FEJÉR MEGYE TENISZ
CSAPATBAJNOKSÁG
2020.
Idén is részt vettünk a Fejér megyei csapatbajnokságon.
A zömében szeptemberben lejátszott mérkőzéseken nem
mindig tudtunk teljes csapattal kiállni, így ennek ismeretében még inkább van értéke a csapat 6. helyezésének.
Az eredményeinkből tükröződik, hogy mikor tudtunk
tartalékosan ill. létszám hiányosan kiállni. A legtöbbször
szerepelt játékosainkat külön köszönet illeti, hogy szabadidejükben szombaton és néha vasárnap is áldoztak a
tordasi tenisz hírnevéért. Szinte minden mérkőzésen játszott Somlói József, Hernádi Sanyi és az utánpótlás korú
Tóth Kata és Csepeli Boti.
Egy mérkőzést tudott vállalni Fehér Marci és Hajbin
Gergő, utóbbi nagy csatában az utolsó mérkőzésünkön
12

bebiztosította győzelmünket a SKIZ TC ellen. Köszönjük
még Kelemen Zénó, Tóth Gábor és Berzy Lajos részvételét. A következő szezonban szeretnénk bővíteni játékos
keretünket. Várunk tordasi kötődésű teniszezőket csapatunkba, aki vállalják a megmérettetést amatőr szinten a
megyei régióban.
Az Agárdi TC kiemelkedő jó csapattal rendelkezik és
megérdemelten nyerték a megye bajnoki címet.

CSAPAT

nyert vesztett

helyezés

Agárdi TC

6

0

I.

Bregyó TE

4

2

III.

Fehérvár-Kiskút TK

3

3

V.

Martontenisz SE

4

2

II.

Skíz TK

0

6

VII.

Szabadegyháza TC

3

3

IV.

Tordas SE

1

5

VI.
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A második, és a harmadik hely számításánál az egymás
elleni eredmény döntött!
Martontenisz SE – Bregyó TE
5:2
A negyedik, és az ötödik hely számításánál az egymás
elleni eredmény döntött!
Fehérvár-Kiskút TK – Szabadegyháza TC
1:6
Fordulók eredményei
1.forduló:
Agárdi TC – Szabadegyháza TC
Bregyó TE – Skíz TK
Fehérvár Kiskút TK – Martontenisz SE

4/3
6/1
4/3

2. forduló:
Agárdi TC – Bregyó TE
Szabadegyháza TC – Martontenisz SE
Tordas SE – Fehérvár Kiskút TK

4/3
3/4
0/7

3. forduló:
Martontenisz SE – Bregyó TE
Skíz TK – Agárdi TC
SzabadegyházaTC – Tordas SE

5/2
0/7
5/2

4. forduló:
Bregyó TE – Tordas SE
Fehérvár Kiskút TK – Szabadegyháza TC
Martontenisz SE – Skíz TK

4/3
1/6
5/2

5. forduló:
Skíz TK – Fehérvár Kiskút TK
Szabadegyháza TC – Bregyó TE
Tordas SE – Agárdi TC

3/4
2/5
2/5

6. forduló:
Fehérvár Kiskút TK – Agárdi TC
Martontenisz SE – Tordas SE
Skíz TK – Szabadegyháza TC

0/7
7/0
3/4

7. forduló:
Agárdi TC – Martontenisz SE
Bregyó TE – Fehérvár Kiskút TK
Tordas SE – Skíz TK

4/3
7/0
4/3

Minden fordulóban a győztes csapat vastag betűvel van
kiemelve!
 Tóth Gábor

NYÁRI TÁBOR
Ez évben Ágotai Emőke és Máté Bori vezetésével négy
turnusban tartottunk tenisztábort gyerekek részére.
A tábor során a gyerekek elsajátíthatták az alapütések technikai kivitelezését, majd a teniszjátékhoz
elengedhetetlen lábmunka fejlesztése sem hiányzott
a programból. Nagy hangsúlyt kapott az adogatások
elsajátítása. Sajnos az esős időjárás néha átírta az
edzéstervet azonban a fedett színpadon is feltalálta
magát az edzői stáb. A tábor résztvevői megtanulhatták a játék közben fellazult játéktér helyreállítását is. Az eseménydús napokról több remek videó
összeállítás tekinthető meg a tordasteniszklub facebook oldalán.
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2020.

december

A pályakarbantartás is az edzés része
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TÁRSASÁGI TENISZ
Az idei év nem indult jól, hiszen a pályák szokásos időben
elkészültek ugyan, de a járványveszély felülírta a versenynaptárunkat és kétséges volt a pályák társasági használata
is. Végül április közepén, szigorú rendszabályok mellett,
kiváló pályákon kezdődött a 2020. évi tenisz szezon. A
hosszúra nyúlt téli bezártság után hatalmas érdeklődés
volt a pályák használatára. Nagyon sok régi arc mellett az
elmúlt évben Tordason és a szomszédos településeken letelepedett családok is élvezték hétről hétre a tenisz sport örömeit. Remekül bevált az online pályafoglalási rendszer egy
egyszerű informatikai lehetőség használatával. A tizenévesektől a hetvenes korosztályig találunk játékosokat és
páros társaságokat rendszeresen pályáinkon és a hölgyek
is kezdik felfedezni a teniszezés örömeit.

VERSENYTENISZ
Két tehetséges tordasi utánpótláskorú versenyző is szerepel a Magyar Tenisz Szövetség hivatalos ranglistáin a
16 évesek között. A COVID járvány miatt nagyon kevés
lehetőség volt versenyezni hétről hétre a szokott módon.
Néhány kiemelt verseny volt csupán, és a felkészülést is
beárnyékolták a szigorú járványügyi intézkedések.
Tóth Kata júniusban a BLKE Kupán kiválóan szerepelt, és a verseny első kiemeltjét búcsúztatta az
első körben, majd egy imponáló 6-0, 6-0-s győzelmet
követően a negyeddöntőig jutott. A júliusi szentesi
vidékbajnokságon szintén a negyeddöntőben búcsúzott egyéniben, ám L16 csapatban Udvardy Luca
oldalán felállhattak a dobogóra. A szegedi Gellért TK
ellen nem tudták megismételni tavalyi vidékbajnoki
győzelmüket, így második helyen végeztek a KISKÚT Fehérvár TK színeiben.
Kata Lucával együtt tagja volt a KISKÚT TK III.
helyezést elért Női Szuperliga csapatának is.
Legutóbbi versenyén a Park Kupán egészen a döntőig jutott, ahol mini tiebrakben veszített nagyon jó
mérkőzésen.
Az augusztusban rendezett OB-n Csepeli Boti
jeleskedett hosszabb sérülését követően, imponáló
győzelemmel kezdett, azonban a következő körben verseny 5. kiemeltje és döntőse ellen búcsúzott.
Többször játszott megyei csapatunkban eredményesen a szezonban.
Mindkét játékos felkészülésében nagy szerepet
vállalt Galgóczy Lajos szakedző, aki számos fiatal
tehetséget indított el a versenysport irányába. Reméljük, hogy 2021-ben még több tordasi fiatalt láthatunk
teniszütővel a kezében teniszpályáinkon!

Udvardy Luca és Tóth Kata a szentesi dobogón

Galgóczy Lajos tanítványaival a szentesi vidékbajnokságon
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JUDO - CSELGÁNCS

JUDO HÍREK
Szakosztályunk újra sikeres évet tudhat maga mögött.
Az országos bajnokságon hárman is dobogós helyezést
értek el.
Eredmények:
Serdülő „B” Magyar Bajnokság
2020. 10. 31. - Győr
Lövei Vilmos V. hely

Tordasi Piac
DEC E M BE R 5.

szombat 7-11 óráig
a Sajnovics téri parkolóban

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

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

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

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.
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2020.

december

Diák „B” és Diák „A” Országos Bajnokság
2020. 11. 07. - Eger
Lövei Vilmos I. hely - országos bajnok!!!
Lövei Dániel III. hely
Szabó Levente III. hely
Balogh Lili Gréta V. hely
Versenyzőimnek köszönöm az egész éves munkát és a
kimagasló eredményeket.
Judo szakosztályunk nevében minden kedves olvasónak
kívánunk egy korlátozásoktól mentes, boldog új esztendőt!
 Kalamár Domokos, testnevelő tanár/ judo edző

ALBÉRLET
40 éves, diplomás, nem dohányzó nő albérletet keres.
30/261-7031

ELADÓ
Márciusban vásárolt megmaradt OSB-18 táblák (13 db)
és 50 m2 palaörleményes bitumenes vastaglamez
eredeti áron eladók Tordason.
Tel: 20/7750706

KARÁCSONYFA, HOMOKTÖVIS
Táblából kiválasztott, frissen kivágott karácsonyfák
eladók ünnepekkor.
Cím: Tordas, Rákóczi u. 40. (utca végén található
faiskolából)
Tel.: 06-22-668-051, 06-20-925-3312
Házhoz szállítás helyben 1000 Ft
Termő homoktövisbokrok (hím-, nőivarú) eladók.
Cím: Tordas, Rákóczi u. 40.
Tel.: 06-22-668-051, 06-20-925-3312
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MENTŐK

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 10-ig.

06 22/467-527
06 20/390-15-05

TALÁLD KI, HOL VAN!

VÉDŐNŐ
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
FOGORVOS
06 30/542-0381
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG
06 30/630-87-77

Találd ki, Tordas mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktuális hónap neve) hivatkozással, névvel, email címmel a kisbiro@tordas.hu email címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között 1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: a megjelenés hónapjának 20. napja, 24:00.

ELŐZŐ HAVI MEGFEJTÉS: RAVATALOZÓ

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503

A ravatalozó épületét az 1950-es
években építtette az akkori Tanács.

ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

H

8-10

K

16-18

Sz

10-11

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-10

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

8-10

Gyógyszertár
(Tordas)
H
13-17
Sze 8-12
Cs 8-12
(Martonvásár)
H-P 8-16
Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 8-14
K, Sz 13-19

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Dec. 24. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

SALAK,HAMU
Dec. 29. K
ÜVEG
Dec. 1. K
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

