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IDŐ KÉPEKBEN

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
A karácsonyi-újévi kikapcsolódás, ünneplések után újra
kezdődött - folytatódott a munka. A kicsit hosszabbra
nyúlt közbeszerzési eljárás után végre nyertest tudtunk
hirdetni az Egészségház átalakításával, felújításával kapcsolatban, így már január közepén elindul az építkezés.
Az időnként bekövetkező jogszabályi és egyéb változások
nem mindig könnyítik meg a helyzetünket, így a Hivatal
energetikai felújításának ajánlatkérése még tovább csúszik pár hetet. Amint meglesz a lehetőségünk, lefolytatjuk az eljárást úgy, hogy tavasszal már itt is elkezdődjön a
munka. A tavalyi év végén meglepetésként több mint 10
millió Ft-ot kaptunk a Kormánytól a Hangya sori gyűjtő
járdánk felújítására, amire már többször pályáztunk az
elmúlt években. Így terveink szerint ezt is szeretnénk
tavasszal megvalósítani. A többi beadott pályázatunkkal kapcsolatban még nem tudunk semmit, de ezeknél is
folyamatos az eredményhirdetés. Ha mindezeket összevetjük, akkor Tordas számára ismét a nagy fejlesztések
időszaka következik.
A tavalyi év végén ismét sikerült 100 karácsonyi csomaggal meghittebbé tenni az ünnepet. Idén is lehet szociális
tűzifára pályázni, melyre a jelentkezés a készlet erejéig
folyamatos.
Részben átszervezés, részben felmondások miatt ismét
keresünk olyanokat a község hivatalába, akik szívesen
dolgoznának a többiekkel egy csapatban a településért,
mindannyiunkért. Év elején ismét meg kell terveznünk
a település költségvetését, gazdálkodását. Számba kell
vennünk a feladatokat és a lehetőségeinket. Ezeknek
megfelelően kell szerveznünk az itt dolgozók munkáját.
Az előttünk álló feladatok mennyisége nagy, a szükséges
források nagyrészt a rendelkezésre állnak, így rajtunk
múlik, és csak az idő szab határt, hogyan fogunk tudni
élni a lehetőségekkel.
Pár hét múlva kezdődik a nagyböjt, az elcsendesedés,
életünk átgondolásának időszaka. A régiek a természettel szorosan kapcsolódva tudták, mikor minek jön el az
ideje és nem véletlenül. Próbáljunk elszakadni a mai világ
dübörgésétől, halljuk meg a természet, a természettel
együttélés hangját és éljünk mi is hasonlóan.


Juhász Csaba polgármester

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Tisztelt Lakosság!
2018. február 6-án, kedden 14 órától 15 óráig Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást tart
a hivatalban.
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MEGÚJUL A HANGYA
SORI JÁRDA
A Kormány 2068/2017 (XII.28.) számú döntése alapján Tordas Község Önkormányzata belterületi utak,
járdák, hidak felújítására 10 371 729,- Ft támogatást
kapott, ami a teljes beruházás 85 %-a. Ebből a Hangya sori járda felújítását terveztük a Gesztenyéstől a
Szabadság utcáig. A járda teljes hossza 467 m, a szélessége 1,2 m, az anyaga térkő burkolat lesz.
Köszönjük a Kormánynak a támogatását, amelyből mindannyiunk számára használhatóbb járdát
tudunk kialakítani!

FOTÓPÁLYÁZAT
Tordas Község Önkormányzata a település jövő évi
naptárához fotópályázatot hirdet tordasi állatos
fotók készítésére. A pályázaton Tordas területén lévő,
vadon élő állatok fotóival lehet részt venni, háziállatokéval nem. A pályázat beadási határideje 2018.
október 30. A képeket október 15-től, jeligével együtt,
maximum 10 MB nagyságban a palyazat@tordas.hu
email címre kérjük beküldeni. Az email tárgya: Állatos képek pályázat, aláírás pedig a jelige. A levélhez
csatoltan egy word dokumentumban kérjük leírni a
kép készítőjének nevét és telefonos elérhetőségét. A
dokumentum címe a jelige legyen.

SZOCIÁLIS TŰZIFA
Tordas Község Önkormányzata tűzifa támogatást
nyújt azoknak a tűzifával fűtő személyeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300%-át (85.500 Ft), és az 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal
nem rendelkezik.
Családonként egy kérelmet lehet beadni.
Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, s térítésmentesen
gondoskodik a tűzifa házhoz szállításáról.
A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el.
A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban (2463 Tordas, Szabadság út 87.) lehet benyújtani. A „Szociális
tűzifa kérelem” nyomtatványhoz jövedelemigazolást
és egyéb, jogosultságot igazoló dokumentumot kell
csatolni.
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A Tordasi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

A Tordasi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ,
ANYAKÖNYVVEZETŐ

PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére, határozatlan idejű, teljes
munkaidős közszolgálati jogviszonyba.

munkakör betöltésére, határozatlan idejű, teljes
munkaidős közszolgálati jogviszonyba.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 87.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 14. pontja alapján hatósági ügyintéző
1. melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi igazgatás
Ellátandó feladatok:
Jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek előkészítése, képviselő-testület működésével kapcsolatos
feladatok ellátása, kifüggesztések kezelése, pályázatok
előkészítésében történő részvétel, anyakönyvi igazgatási
ügyek
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Igazgatási tevékenység
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Márta jegyző nyújt a 06/22/467-502-es
telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a
www.kozigallas.gov.hu, illetve a
www.tordas.hu honlapokon.

TÁMOGASSA CIVIL SZERVEZETEINKET
ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!
„Tordas Községért” Közalapítvány
adószáma: 18499986-1-07
Tordas Értékmegőrző- és Fejlesztő Egyesület
adószáma: 18500165-1-07
Tordasi Polgárőrség
adószáma: 19097439-1-07
Teremtőkert Egyesület
adószáma: 18144150-1-07
Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923-2-07
„Százlábú Gyermektámogató Alapítvány”
adószám: 18618736-1-07
Tordasi Gyermekekért Alapítvány
adószám: 18759716-1-07
Óvoda Gyermekeinkért alapítvány
adószám: 18486582-2-07
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2018.

február

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 87.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
1. melléklet / 19. pénzügyi számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok:
Költségvetés és beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés.
Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Normatív
állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. A pénzügyi információs rendszerben
adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív,
beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben
való részvétel. Kincstári Adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök:
Költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatok
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Márta jegyző nyújt, a 06/22/467-502-es
telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a
www.kozigallas.gov.hu, illetve a
www.tordas.hu honlapokon.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan
elől történő elszállítása) időpontja: február 23.
Salak, hamu elszállítás időpontja: február 6.

3

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

FEBRUÁRI PROGRAMAJÁNLÓ ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
02.03. (8:00-11:00) - Tordasi GARÁZSVÁSÁR –
Asztalfoglalás a +36 20 245 67 34-es telefonszámon
vagy a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz
oldalon lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.

02. 05./ 12./ 19./ 26. (Hétfő) 8:30-9:30 - Gerinctorna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisteremben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Belépő:
500 Ft/fő/alkalom.

02.06. (15:00-17:00) - Nyugdíjas Klub – Sok szeretettel vár minden nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas klub minden hónap első keddjén a HANGYA Művelődési Házban.

02. 05./ 12./ 19./ 26. (Hétfő) 16:00-17:30 – Kattints
nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet a +36
20 245 67 34-es telefonszámon.

Képek a karácsonyi koncertről

02. 05./ 12./ 19./ 26. (Hétfő) 17:00-18:00 – Tordasi
Színjátszó Társulat próbái Sok szeretettel vár minden
régi és új tagot a tordasi Színjátszó Társulat. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet Somfai
Sándorné Editnél vagy személyesen a HANGYA Művelődési Házban.
02. 14./ 28. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász
Ügyfélfogadás a kisteremben.
02. 07./ 14./ 21./ 28. (Csütörtök) 15:00-16:00 – Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében. A
belépés ingyenes. A programba a folyamatos becsatlakozás lehetséges.
02. 07./ 14./ 21./ 28. (Csütörtök) 18:15-19:15 Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a
nagyteremben. A becsatlakozás folyamatosan lehetséges!
Belépő: 500 Ft/fő/alkalom.
02. 08./ 15./ 22./ 29. (Péntek) 19 órától – HANGYA
Mozi Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerelmeseit. Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.
Vásár időpontok:
02.06. (Hétfő) 9:00-11:00 - Kriszti&Gábor vásár
02.15. (Kedd) 13:00-15:00 - Vegyes vásár

A DIALÓGUSRÓL
Ellenfeled nem ellenséged, hanem partnered az igazságkeresésben. A vita célja az igazság, nem szellemi verseny.
A párbeszéd folytatóinak három tényezőt kell tisztelniük:
az igazságot, a partnert és önmagukat.
Igyekezz megérteni a másikat. Ha a partnered nézetét
nem értelmezed helyesen, nem tudod azt sem megcáfolni, sem elfogadni. Ellenfeled ellenvetéseit formáld meg
magad, hogy világossá váljék, hogyan értelmezed azokat.
Állításaidat tárgyi bizonyítékok hiányában ne nyilvánítsd érvekké. Ezekben az esetekben csupán a te álláspontodról van szó, és partnerednek azt nem kell érvként
elfogadni.
Ne hátrálj meg a téma elől. Ne kerüld a kellemetlen kérdéseket vagy érveket.
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Ne törekedj arra, hogy mindenáron tiéd legyen az utolsó
szó. A szavak tömege nem helyettesítheti a hiányzó érveket. A partner elhallgattatása még nem jelenti érveinek
megcáfolását, vagy gondolatainak elutasítását.
Ne akard csökkenteni partnered személyes méltóságát.
Nincs joga részt venni a párbeszédben annak, aki ellenfelének személyét támadja.
Ne felejtsd, hogy a párbeszéd feltétele a rend. Végül is
állításainkat és nézeteinket ésszel formáljuk meg, nem
pedig érzelemmel. Aki nem képes érzelmeit és szenvedélyét féken tartani, aki nem képes véleményét érthetően és nyugodtan kifejteni, nem folytathat másokkal
párbeszédet.
Ne cseréld fel a dialógust a monológgal. Mindenkinek
egyforma joga van véleményének kifejtésére. Másokkal
szemben tanúsított tapintatod abban nyilvánul meg,
hogy takarékosan bánsz az idővel.
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2018.

február

A hosszú téli szünet után az óvodások ismét birtokba vették Mesevárat. Az
apróságok izgatottan meséltek a szünidő pillanatairól, az ünnepi élményeikről.
Az új esztendő sok programot tartogat a gyerekeknek. Januárban készülünk az
egészség hetére, a farsangra, a medve hétre.
Simonné Gercsényi Gabriellának köszönjük a Csibe csoport karácsonyi készülődéséhez a felajánlott díszeket!
Kis óvodásaink nevében köszönettel várjuk az adó 1%-ának felajánlását az óvodánk alapítványi számlájára.
Az elmúlt időszakról írás helyett meséljenek egy kicsit a képek!
 Bányai Rita

Farsangoljunk, gyerekek,
gyorsan, gyorsan keljetek!
Ugorjatok ki az ágyból,
víg maskarát vegyetek!
Táncoljunk és mulassunk,
böjtig meg sem nyughassunk!
Űzzük el a hideget,
táncoljuk el a telet!

Kérjük, támogassa óvodánk alapítványát adója 1%-val!
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
Az alapítvány bankszámlaszáma:
10403174-50526767-72571002 K&H Bank
Minden támogatást hálásan köszönünk!
TORDASI
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2018.

február
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

Galambos Bernadett
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A KARÁCSONYI IDŐ
KÉPEKBEN - ahogy készültünk

FEBRUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR




Minden egyházi ünnepünk, minden vasárnapunk, egész
közösségi életünk forrása és csúcsa az Eucharisztia. Krisztus áldozatának bemutatásánál több, szebb, jobb nem
lehetséges, nem múlja felül semmi, mégis láthatatlan
marad számunkra. Egyedül a hit szeme előtt nyílik meg
és élteti, gyógyítja, hoz békét, szolgáló lelkületet, a Lélek
gyümölcseit életünkbe. Jézus születésének Szentmisében
való megünneplése az, amire szívünkben a legnagyobb
gonddal kell készülnünk, a bűnbocsánat szentségével,
imával, a szegények és elesettek szolgálatával és ennek
része lett most mindaz, ahogy a néphit istenszeretete
misztériumjátékban közelített hozzánk; a művészet,
ének , zene Isten szépségéhez emelt; a gyerekek munkálkodtak, hogy láttassák, formálják, minél inkább magukévá és rajtuk keresztül mindenkiévé tegyék a rejtőző
Isten ajándékozó szeretetét.






Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró
szombati előesti szentmise 17 óra)
Kóruspróba csütörtök 19.30-21 óráig (közösségi ház)
Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18 30, előtte
17.45-től gyóntatás
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
Szentségimádás 3. szerda 20.30

Febr. 2.

P

Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony); Elsőpénteki szentmise és
gyertyaszentelés 19 óra! (gyóntatás mise
előtt)

Febr. 11.

V

Betegek világnapja; betegek szentségének
felvétele

Febr. 14.

Sze

Hamvazószerda, szigorú böjti nap;
Szentmise 19 óra (Gyúró kedd 17 óra, Ráckeresztúr szerda 18 óra)

Febr. 18.

V

Házaspárok megáldása

„A szeretet soha meg nem szűnik” 1Kor 13,8

Vágtunk, színeztünk, ragasztottunk

Máz és cukorkák kerültek a mézesekre

Rendbe szedtük Isten hozzánk szóló szerelmes szavait

És gyönyörködtünk, imádkoztunk, amikor elkészültünk

„Megadtam a hangot”

És mi kiénekeltük

Hajni Bachot orgonált

Misi Bachot hegedült

Évi és Balázs Bachot játszottak – és mégsem unjuk meg sosem!

„MindenkiŐtimádja,Nekihódol”Mária,Józsefésazangyalok

A három bölcs király
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És a hangos pásztorok
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

IMÁDSÁGOS ÉVKEZDET
Az új év kezdetén a baptista és református közösségek
tagjaival együtt bekapcsolódtunk a Magyar Evangéliumi
Szövetség (Aliansz) imaheti alkalmainak sorába. Az imaesteken egy-egy bibliai személy életén keresztül kaptunk
biztatást és útmutatást arra, mit jelent Istenre bízott életet élni, zarándokként a mennyei haza után vágyva járni
a földi életutat. Öröm volt így, igehallgató, imádkozó,
testvéri közösségben indulni egy új évbe.

A 2018. ÉV IGÉJE:
Isten mondja: „Én adok majd a
szomjazónak az élet vizének forrásából
ing yen.” ( Jel 21,6c)
EBBEN AZ ÉVBEN IS SZERETETTEL VÁRUNK
MINDENKIT ÁLLANDÓ ALKALMAINKRA!

ISTENTISZTELETEK
Gyúrón minden vasárnap 9:30 órakor.
Tordason minden vasárnap 11:00 órakor.
Reformációtól Húsvétig a gyülekezeti teremben.
Gyerekfoglalkozás az alkalommal párhuzamosan.
Tordason minden hónap második vasárnapján a gyülekezet hangszeres zenészei szolgálnak.
Martonvásáron minden hónap első vasárnapján
15:00 órakor a katolikus templomban.

KÖZÖSSÉGI ALKALMAINK
Hétfő: 19:00 órakor Női imakör.
Helyszín: Tordasi gyülekezeti terem.
Vezeti: Süller-Torma Villő
Szerda: 9:00 órakor Ökumenikus Baba-Mama Kör.
Helyszín: Fodor-Adorjáni család otthona, Martonvásár.
Az alkalom jelenleg szervezés alatt, érdeklődni
az indulásról, részletekről a csoport vezetőjétől
Fodor-Adorjáni Edittől lehet (telefon: 06-20-311-2217)
Szerda: 15:00 órakor Biblia óra.
Helyszín: Gyúrói parókia.
Vezeti: Süller Zsolt
Csütörtök: 20:00 órakor Férfi imakör.
Helyszín: Fodor-Adorjáni család otthona, Martonvásár Tátra utca.
Vezeti: Fodor-Adorjáni Szabolcs
Péntek: 18:00 órakor Énekkari próba.
Helyszín: Tordasi gyülekezeti terem.
Vezeti: Sassi Lilla
Péntek: 19:30 órakor Ifjúsági óra.
Helyszín: Gyúrói parókia.
Vezeti: Süller Zsolt
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HÁLAADÁS HARMINC
ÉVRE VISSZATEKINTVE
Ádvent harmadik vasárnapjának ünnepi istentiszteletén
gyülekezetünkbe látogatott és Isten Igéjét hirdette Szemerei János egyházkerületünk püspöke. Az alkalom családja és gyülekezetünk életében is emlékezetes, ugyanis
30 évvel ezelőtt, tanulmányainak befejezése után, Tordason és Gyúrón kezdte meg lelkipásztori szolgálatát.
Délutáni előadása, majd a szeretetvendégség keretein
belül közvetlenebb formában is beszélgethettünk vele.
Itt elmesélte, hogyan bukkant rá kitartó családfakutatás
során arra, hogy gyúrói őssel is rendelkezik, akiről itteni
szolgálata idején még nem is volt tudomása. Kérdeztük
őt többek között püspöki munkájának napos oldaláról,
illetve nehézségeiről, a reformációi emlékév folytatásáról,
a családi élet és a lelkészi-püspöki hivatás összehangolásának küzdelmeiről is. Szép és meghitt napot tölthettünk
vele, feleségével Enikővel, és fiával Mártonnal.

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK
Hétfő

19:30

Sport ifi a tornateremben

Szerda

18:00

kéthetente (hónap 2. és 4. szerda)
Házi közösség családoknál

Péntek

17:30

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat

18:00

Ifjúsági alkalom,
(Baptitea alkalom :
hirdetés szerinti időpontokban)

09:00

Bibliakör óvodás és általános iskolás
gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00

Istentisztelet

Vasárnap
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SPORT

TENISZ

EZ TÖRTÉNT

TORDASI TENISZ 2017.
Mozgalmas évet zárt szakosztályunk. A fehérvári KISKÚT és BREGYÓ teniszcentrumok után Tordason rendeztük a legtöbb amatőr tenisz eseményt Fejér megyében.
Ezek közül is kiemelkedett a Menedzser Szövetség által
szponzorált országos páros bajnokság, a MARTON-TENISZ klubbal közösen rendezett versenysorozat és a jubileumi évéhez érkezett XX. TORDAS KUPA.
Természetes nem maradt el a nagy népszerűségnek
örvendő júniusi tenisztábor sem Galgóczy Lajos és Prukner László trénerek vezetésével.
Utoljára 2010-ben indultunk a megyei bajnokságban,
amikor bajnok lett Tordas csapata.
Hosszabb kihagyást követően 2017-ben ismét indult
egy remek csapat. A régi kipróbált „öregek” mellett fiatal játékosok is lehetőségeket kaptak erősebb ellenfelek
ellen. Sok izgalmas mérkőzés után, a körbeveréseknek
is köszönhetően végül az imponáló 3. helyen végeztünk
Fejér Megye bajnokságában.
Pályáinkat egyre több család, baráti társaság látogatja
minden korosztályból heti rendszerességgel Budapestről,
Érdről és Fehérvárról is. Egyik nyári délelőtt egy komplett
senior Davis Kupa csapat élvezte a teniszt nálunk.

egerszegi OB-n 5. helyezést ért el
csapatával.
A 2017. december 31. hivatalos
ranglistán 14 éves korcsoportban
Tóth Kata 31., Csepeli Tibor Boti
56. helyen áll.
Gratulálunk és sok sikert kívánunk 2018-ban!
Eseményeink
a
tordasteniszklub FB oldalain is
megtekinthetőek.


Tóth Gábor

VERSENYNAPTÁR
Szezon nyitó háziverseny
2018.04.14.
Tordas-Martonvásár Bajnoka, verseny a
vándorserlegért
2018.04.28.

Top tízes teniszezők Tordason. Zoltán György, Hámori Tamás,
Galgóczy Lajos, Pohli Ferenc, Szőcsik András.
Az elmúlt évben két utánpótlás korú tordasi versenyző
ért el első helyezést a Magyar Tenisz Szövetség korosztályos versenyein. Felkészítésükben nagy szerepet vállalt
Galgóczy Lajos, aki heti rendszerességgel oktatja tanítványait több korosztályban is.
Tóth Kata a fehérvári AQVITAL KUPA versenyét
nyerte meg, Csepeli Boti a budaörsi Kelemen Imre régiós
versenyen győzött.
Ezen kívül L 12 párosban Kata 2. helyezést ért el párjával a decemberi NORMAFA KUPÁN és 3. lett a balatonboglári VIDÉK BAJNOKSÁGON. A vidék bajnokságon a
százhalombattai VUK SE színeiben 2. lett, míg a zala10

XIV. Menedzser Open páros verseny, tordasi
selejtező
2018.06.02.
Tenisztábor kicsiknek és nagyobbaknak
2018.06.18-22.
Martonvásár-Tordas nyári kupa, Marton Open
keretében
2018.07.21.
Martonvásár-Tordas Bajnoka, verseny a
vándorserlegért
2018.09.15.
XXI. Tordas Kupa szezonzáró
2018.09.29.


Tóth Gábor, szakosztályvezető

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2018.

február

RECEPT

KÉPVISELŐFÁNK
EGYSZERŰEN
Hozzávalók a tésztához:
2,5 dl tej, 12 dkg vaj, 15 dkg liszt, 4 tojás; a krémhez: 1 cs
pudingpor, 4 dl tej, 3 ek cukor, tejszínhab
Elkészítés:
A tejet felforraljuk és felolvasztjuk benne a vajat, majd hozzáadjuk a lisztet és sűrűre főzzük. Levesszük a tűzről, és
amikor langyos, hozzákeverjük a tojásokat. A tésztából halmokat nyomunk egy sütőpapírral bélelt tepsibe és 200 fokos
előmelegített sütőben 20 percig sütjük. Még 10 percig bent
hagyjuk a sütőben, hogy ne essen össze.
A krémhez a pudingport felfőzzük a cukorral, és a tejjel. A
kihűlt fánkok tetejét levágjuk, megtöltjük a pudinggal,arra
tejszínhabot teszünk, majd visszatesszük a fánkok tetejét.

SÜTIK TORDASRÓL
Várjuk sütemények, édes tészták receptjeit, melyet tordasiak
készítettek. Akik szeretnek sütni, az elkészült remekművet
fényképen meg is örökítik, és mindezt szívesen megosztják
a Kisbíró olvasóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el a
fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email címre,
vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk együtt!

2018-BAN A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN LESZ TERMELŐI VÁSÁR:
Január 6.

Május 5.

Szeptember 1.

Február 3.

Június 2.

Október 6.

Március 3.

Július 7.

November 3.

Április 7.

Augusztus 4.

December 8.

HOMOKTÖVIS BOGYÓ
Fagyasztott homoktövis bogyó (2000 Ft / kg)
Homoktövis bogyó mézben (3500 Ft/kg) eladó.
Cím: Botta Pál Tordas, Rákóczi u. 41.
Tel.: 22/668-051; 06-20-925-3312

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk Weinelt Lászlónak és Gáspár
Csabának, valamint a Gyúrói Vágóhíd vezetőségének, hogy adományaikkal hozzájárultak a karácsonyi csomagok összeállításához.
Tordasi Katolikus Karitász Csoport
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2018.

február

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a
06 70/199-2773-es telefonszámon.

APRÓHIRDETÉSEK
Tordasi
magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további
szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi
magányszemélyeknek:
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.Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.

11

MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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

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
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
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
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:

OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
06 22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS
06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45

Dr. Jellinek Kinga
H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:

Gyógyszertár
nyitvatartása:

Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás
H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben
hívható telefonszám:
06 22/467-324

