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KEDVES TORDASIAK!
Ismét lassan eltelik az év, bár az időjárás tréfásan még
sokáig a nyári arcát mutatta, így kevésbé vettük észre,
hogy nyakunkon az év vége. Ezért szerencsére tovább
élvezhettük a kertünk terméseit, és jól haladtunk a beruházásainkkal is. Visszaköltöztünk a felújított hivatalba,
ahol az utolsó simításokkal együtt élve, két új kolleganővel
kiegészülve nagy ütemben pótoljuk az elmaradásainkat.
November közepére tervezzük az épület ünnepélyes átadását, így a következő számban számolunk be a részletes
munkákról. Az idei évet számba véve elkezdjük a következő év tervezését, a szükséges feladatok és a lehetőségek
összehangolását. Az uniós támogatások csökkenése után
önfenntartóan, gazdaságosan kell üzemelnünk továbbra
is úgy, hogy találjunk megfelelő munkavállalókat az adott
feladatokhoz. Sajnos, ez a legnehezebb nemcsak Magyarországon, hanem a környező régióban is. Nagyot változik
a világ, a fogyasztás kényszere egyre fokozódik, amihez
még több pénzre van szükség. Nem elégedünk meg azzal,
hogy csak azt vegyük meg, ami tényleg nélkülözhetetlenül
kell, hanem azokat is, amiket ránk erőltetnek, mert ez lett
a divat. Az igazi értékek lassan eltűnnek, és azok akarnak
maradni, amik egy-egy csoport, cég érdekeit szolgálják.
Felül kell ezeken emelkednünk, és ne hagyjuk magunkat

befolyásolni. Legyünk büszkék arra, hogy nemcsak a több
pénzért dolgozunk, hanem valakikért. Másokért. A családunkért, az emberekért, a településünkért, mindannyiunkért, az országunkért. Nyilván méltó a munkás a maga
bérére, de a lehetőségek korlátozottak, és nem lehet erőn
felül, a működést veszélybe sodorva vállalni.
November elején emlékezzünk azokról, akik még így
éltek, akik sokat tettek azért, hogy mi is itt lehessünk, itt
élhessünk. Imádkozzunk, adjunk hálát értük. Tőlünk nem
várják el, hogy életünket adjuk egy-egy eszméért, a hazáért, de most rajtunk múlik, mit örökítünk át gyermekeinknek, unokáinknak. Nemcsak az ünnepeinken legyünk
büszkék arra, hogy magyarnak születtünk, hanem mindig
az éljen bennünk, hogy egy olyan nemzet tagjai vagyunk,
akik több mint ezer éve meghatározóan, sok szenvedést
átélve még mindig itt él Európa közepén.
 Juhász Csaba polgármester

ISKOLAI HÍREK

5. osztályos tanítványaink Budapestre látogattak. A
„Pál utcai fiúk nyomában” címmel egy tematikus sétán,
majd a Természettudományi Múzeum múzeumpedagóIsmét elkezdődött egy új tanév, megszólalt a csengő giai foglalkozásán vettek részt.
ismert hangja, mely munkára szólított kicsit és nagyot
Október 12-én a két 6. osztály a Bábolna ménesbirtok
egyaránt. A kicsi elsősöket iskolánk közösségébe fogad- meglátogatására indult. Október 16-án a két 4. osztály az
tuk. Kívánom, hogy szép élményekkel gazdagodjanak e Országházban irányított tárlatvezetésen vesz részt.
falak között! Lezajlottak a szülői értekezletek, ahol az
1956. október 23-i eseményekre, mely egyben a teleiskola rendjéről, a fennálló változásokról és az osztályok pülés rendezvénye is lesz, október 19-én este 18:00 órai
belső életéről esett szó.
kezdettel emlékezünk, a művelődési házban. Az ünnepMegünnepeltük a Népmese Napját, a Zene Világnapját. séget követően fáklyák kíséretében vonulunk az 1956-os
Október 5-én iskolai ünnepség keretében emlékeztünk az emlékhelyre, hogy elhelyezzük az emlékezés koszorúit.
Aradi vértanúkra.
Ezt követő héten őszi szünet lesz az iskolában. A szünet után november 5-én találkozunk ismét.
Novemberben emlékezünk a Magyar Nyelv Napjára,
megkezdődik a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
iskolai fordulója.
Továbbra is szeretnénk a környező iskolák versenyein
részt venni, diákjainkat megmérettetni. Válon a szepMagyar népmese és rajz verseny
temberben megrendezett futóversenyen részt vettek
diákjaink, s a következő szép eredmények születtek:
Kontor-Fedák Dániel 1. a osztályos tanuló 3. helyezést
Feldhoffer Mátyás 4. a osztályos tanuló 3. helyezést
Kenyér Kornélia 5. b osztályos tanuló 2. helyezést
Tóth Boglárka 6. a osztályos tanuló 1. helyezést
Kovács Dániel 3. b osztályos tanuló 4. helyezést
Október 6.
Zene világnapja
Takács Barnabás 5. a osztályos tanuló 4. helyezést értek el.
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Váli futóverseny

Gratulálunk a szép eredményekhez.
November 17-én a hagyományokhoz híven rendezzük meg az Iskolai Alapítvány szervezésében Jótékonysági bálunkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit,
megköszönünk minden segítséget, minden támogatást.
Az őszi szünet előtt egy héten keresztül a 8. osztályos
szülők vásárolhatják meg belépő és vacsorajegyeiket a

bálra, majd a szünet után értékesítünk mindenki számára. A bál helyszíne a Szociális Otthon étterme lesz,
mivel korlátozott a befogadóképessége, ezért mindenkit
arra kérünk, hogy minél előbb vásárolja meg belépőjét.
Az elmúlt évekhez hasonlóan lehetőséget kapnak azok a
végzős diákok szülei is a műsor megtekintésére, akik a
bálon nem kívánnak részt venni. Ők támogatójegy ellenében korábbi időpontban láthatják az est fénypontjának
számító nyitótáncot.
Továbbra is részt veszünk az országos levelezős versenyekben, ahol mindig szép eredményekkel szerepeltek
diákjaink.
Kívánok minden diákunknak, a kedves Szülőknek
kitartást, türelmet. Kívánok a tanév folyamán sikereket,
sok szép közös élményt.


Somfai Sándorné

MŰ VÉ SZE TI ISKOL A

A MŰVÉSZETI ISKOLA ESEMÉNYEI
szeptember 22.

szombat

Szüreti felvonulás – Gyúró

október 2.

kedd 1.óra

Zene Világnapja – Tordas

október 2.

kedd 4.óra

Zene Világnapja – Gyúró

október 4.

csütörtök 15 óra

Szüreti Mulatság a Szociális otthonban

október 5.

péntek

Idősek Napja 15 óra – Tordas, Gyúró

október 19.

péntek 18 óra

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS okt. 23.

melyekre mindenkit
szeretettel várunk!

október 27 – 28.

szombat vasárnap

Halmos Béla Országos Népzenei találkozó – Bonyhád

november 9.

péntek 16 óra

III. Gyúrói Libator – Gyúrói Faluház

november 17.

szombat 15 óra

Márton napi rendezvény, Pillikék fellépése – Pázmánd

november 17.

szombat

Alapítványi bál

november 18.

vasárnap

Néptáncosok fellépése – Bp., Pesti Vigadó

december 1.

szombat 17 óra

20 éves a Tordasi Pillikék – Hangya Művelődési Ház

december 2.

vasárnap 16 óra

1.Adventi gyertyagyújtás – Tordas

december 9.

vasárnap

2.Adventi gyertyagyújtás – Gyúró

december 15.

szombat 16 óra

10 éves a Tüzifa együttes + Művészetis karácsony – Hangya Műv. Ház

január 10.

csütörtök

Művészeti vizsga – Szolfézs

január 11.

péntek

Művészeti vizsga – Szolfézs

január 14.

hétfő

Művészeti vizsga – zene

január 15.

kedd

Művészeti vizsga – zene

január 16.

szerda

Művészeti vizsga – tánc

január 25.

péntek

I. félév vége

január 29.

kedd

Iskolai Don Bosco ünnep

január 30.

szerda 14:30

Pesovár Ferenc Népdaléneklési és Népzenei verseny területi döntő

február 15.

péntek

30 éves az általános iskola

február 18.

hétfő 18 óra

Félévi művészetis szülői értekezlet

február 28.

csütörtök

„Figurás bérlet” Pillikék 3.csoport – Bp., Hagyományok Háza

március 3.

vasárnap

Mohács-Busójárás (Busszal megyünk, lehet rá jelentkezni!)

április 5-7.

p-sz-v

Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár Bp., Aréna

Mivel jónéhány programunk időközben alakul még, így a változás jogát fenntartjuk!
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TEGNAP A GYIMESBE’
JÁRTAM…
2018 tavaszán írta ki az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Csoóri Sándor Alap elnevezésű pályázatot, melyben népzenei és néptánccsoportok indulhattak. A Tordasi
Dalárda, valamint a Tüzifa együttes is kihasználta a lehetőséget. Köszönjük Juhász Csaba polgármester úrnak és
Sármay Bence elnök úrnak, hogy a Tordas Községért Közalapítványon keresztül segítséget nyújtottak abban, hogy
ezt megvalósíthattuk!
Örömhír volt számunkra augusztus végén, amikor
megtudtuk, hogy a Dalárda 1.000.000 Ft, a Tüzifa együttes pedig 3.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült! Természetesen az összegeket nem arra
költjük, amire csak akarjuk, hanem a pályázatban előre
leírt és meghatározott tárgyakra, kiadásokra. Például
szakmai segédanyagok vásárlására, hangszerbeszerzésre,
zenei tábor szervezésére, előadások díjára, viselet készíttetésre, valamint utazási költségre.
A Tordasi Dalárdával így juthattunk el Gyimesbe,
melyet az egyik fő célunknak fogalmaztunk meg. Így
vehettünk részt Gyimesközéplokon a 42. Csángó Fesztiválon! Az utazáson nagyon jól éreztük magunkat! Egy
jó kis csapatépítő turné volt számunkra szeptember elején az a 4 nap. Az éjszakai utazást követően megnéztük
Orbán Balázs sírját, jártunk Farkaslakán Tamási Áron
sírjánál, s a templomban. Onnét Korondra vezetett
útunk, ahol a gyönyörű kerámiák között nézelődtünk,
s mindenki megvehette a vásárfiát. Átérvén Parajdra, az
ebéd és a szállás elfoglalása után az utazástól fáradt csapat belevágott egy jó hangulatú próbába. Késő délután
buszra szálltunk, s lementünk a sóbányába, ahol egy órás
koncertet adtunk útitársainkkal, a dinnyési Kacagány
citerazenekarral. A kápolna és a bánya adta lehetőségek
és adottságok egy fantasztikus akusztikát biztosítottak
számunkra, ahol mi magunk is borsóztunk a gyönyörű
hangzástól. Felemelő volt az ott töltött idő és tiszta tüdővel, boldogan tértünk vissza szállásunkra.
A megérdemelt, nem buszon, hanem ágyban alvós
éjszaka után, másnap Gyergyóba indultunk, ahol egy
csodás táj, csodás természeti kincsei tárultak elénk.
Végigjártuk a Békás-szorost, majd a Gyilkos-tónál állomásoztunk. Itt elfogyasztottuk az igazi kürtőskalácsokat, majd megláttuk a gyönyörűen virító őszi kikeri-
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cseket, melyek végigkísérték utunkat. Innét Csíkon át
Gyimes völgyébe értünk, ahol Gyimesbükkbe, az ezer
éves határhoz mentünk először. A Rákóczi-vár lépcsőit
megmászva inkább Gyimes fele tekintettünk. Majd Gyimesközéplokra, Hidegségpatakára érkeztünk Szász Ágihoz, aki már nagyon várt bennünket finom estebéddel a
Boglárka Panziójában. Még ezen az estén tiszteletünket
tettük a Megállói kultúrban, ahol finom vacsorával és
gyimesi muzsikával vártak bennünket a helyi szervezők.
Köszönjük Ambrus Róbertnek, valamint Gergely Károly
polgármester úrnak a szíves fogadtatást, amelyet két
napig élvezhettünk!
Miután kitáncoltuk magunkat, nyugovóra tértünk, s
előkészültünk a másnapi fesztiválra. Ágiék vendégszeretete és finom reggelije után egy utolsó próbát vittünk
véghez, majd a középloki Tájházba mentünk, ahol Rácz
Árpád igazgató úr szíves fogadtatásában volt részünk a
Moldvából érkező csángókkal együtt. Megtekintettük a
tájházat, beszélgettünk a moldvai nénikkel, zenészekkel, majd a templomba mentünk mindnyájan az ünnepi
szentmisére. Lélekemelő volt, ahogy a sok csángó magyar
énekelt a templomban… Utána szekerekre pattantunk,
s énekszóval bementünk a fesztivál helyszínére. A gyimesi hideg ellenére nagyon jól éreztük magunkat, hiszen
együtt voltunk, s a nap folyamán szebbnél szebb viseleteket és előadásokat láthattunk, hallhattunk. Majd
elfogyasztottuk a káposztát és a túróspuliszkát, s egy
fantasztikus előadásnak lehettünk részesei a Bekecs néptáncszínház előadásában. Címe: Ember az embertelenségben. (Táncszínházi előadás az elmúlt 100 év emlékére…)
Örülök, hogy részese lehettem ennek az előadásnak!!! A
napot egy jó kis zenés koncert, majd tábortűz és héjszék
táncolásával zártuk.
Utolsó reggelen mindenkinek nehezére esett bepakolni
a buszba, szívesen maradtunk volna még. De elindultunk… betértünk Csíksomlyóra a templomba, Kolozsváron átérve pedig Kőrösfőn időztünk még egy kicsit, ahol
a református templomot tekintettük meg. Hazaérkezve
mindenki nagyon örült a családtagjainak, de az előző
nap élményei, történései még sokáig erőt adnak nekünk
a mindennapokhoz!
Köszönjük a lehetőséget a Csoóri Sándor Alapnak
valamint Simor Anettnak, aki a pályázatírás nagyobb
részét magára vállalva hozzásegített bennünket ehhez az
élményhez!!!
 Fazekasné Domak Anikó,
a Tordasi Dalárda vezetője
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Fotó: Sárossy Sarolta

ISMÉT RÖPÜL AZ
ARANY PÁVA!
Tavaly ősszel beszámoltam arról, hogy térségi minősítőn
jártunk, s Kiváló fokozatot szereztünk. Ennek köszönhetően tovább mehettünk az úton az országos minősítőre.
Gyimesből hazatérve nagy lendülettel neki is vágtunk
ennek a lehetőségnek. 2018. szeptember 29-én Tiszakécskére utaztunk két fő hiányában, a Tisza-Folk Alapítvány
szervezésében megrendezendő „Apáink örökén” Népzenei Minősítő és Folklórfesztiválra. Sokat készültünk,
izgultunk is rendesen, de a színpadra felállva megpróbáltuk tudásunk legjavát adni. Mindenkiben benne volt,
hogy a 2011-ben elsőre megszerzett Arany Páva fokozatot, de legalább egy aranyat jó lenne újból megszerezni.
Először széki katonadalokat énekeltünk hangszerkíséret
nélkül, majd citeraszó mellett rimóci katonadalokat hallhatott tőlünk a neves grémium (Birinyi József népzenész,
népzenekutató, a Hungarikum Szövetség elnöke; Varga
Evelin népzenész, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének munkatársa, Vadas László népzenész) és a
lelkes közönség.
A nap délelőtti és délutáni megmérettetésén 24 citerazenekar, énekes, hangszeres szólista, népdalkör, énekkar vett részt. 17 órakor került sor az eredményhirdetésre,
ahol nagy izgalommal várakoztunk… Birinyi József
értékelése után következtek a térségi oklevelek, bronz,
ezüst, arany… s a végére maradt három csoport. Ebbe
tartoztunk bele mi is. A kecskeméti és a szentesi citerazenekarok mellett ezen a napon mi érdemeltük ki még az
ARANY PÁVA fokozatot! A zsűri elnöke úgy fogalmazott, ezzel a csapattal akár csatát is lehet nyerni!!! Igen,
bár mi nem szeretnék harcolni, de ezt a csatát gyönyörű
eredménnyel megvívtuk…
Ennek örömére az este kezdődő népzenei találkozón
már felszabadultan, mosolyogva, örömmel adtuk elő a
nézőknek a dalainkat. A buszon énekelve, jókedvűen tértünk haza. Köszönjük a családtagoknak, ismerősöknek,
hogy elkísértek bennünket és szurkoltak nekünk!
Egy újabb, szép elismerésnek lehetünk boldog tulajTORDASI
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donosai. Ez ad most erőt újabb csokrok készítéséhez,
hogy felkészüljünk a jövő évben megrendezendő 10 éves
jubileumunkra!
Továbbra is várjuk minden olyan lelkes férfiú jelentkezését a csapatba, akik szeretnének egy jókedélyű, vidám
társasághoz tartozni! Próbák kéthetente hétfőnként a
néptáncteremben!


Fazekasné Domak Anikó, a Tordasi Dalárda művészeti vezetője

A DALÁRDA TAGJAI:
Első sor, balról jobbra: Szalai György, Domak András,
Benkei Tamás, ifj. Sárossy Gyula, Juhász Csaba, Petz
Ernő, Téglás Lajos, Kovács Ferenc
Hátsó sor, balról jobbra: Pataki László, Valdinger Tibor,
Kunsági Zoltán, dr. Hekman Tibor, Fülöp Attila, Tódor
Dénes, Rozs Péter
Hangszernél: Fazekasné Domak Anikó és Kőszegi Balázs
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődő óvodás, iskolás gyermeket,
szüleiket, nagyszüleiket, kézműveskedni vágyó fiatalokat, időseket,
akik velünk együtt töltenék az idei Márton napot is!

III.GYÚRÓI LIBATOR
a

FALUHÁZ és a GYÚRÓI DALOLÓK
rendezésében.
2018. november 9. (péntek)
helyszín: Gyúrói Faluház

16 órától:

- Márton napi
(anyagköltség: 200 Ft/fő)
kézműveskedés
17.30 órától: - libazsíros kenyér hagymával, s mindenféle földi jóval,
- új borok, pálinkák kóstolása, meleg tea, forralt bor,
- ínyenceknek sütőtök és sütemények,
- Közben meglepetés fellépők,
- „libanóták” tanulása, vendégünk a
KACAGÁNY CITERAZENEKAR - Dinnyésről,
- együtt dalolás, mulatás,
- és egy jó hangulatú gyerek és felnőtt TÁNCHÁZ!

Mindenkit szeretettel várunk!!!
A Faluház dolgozói és a Gyúrói Dalolók
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INDULÁS…!
Ez az év sem indulhatott volna másképp, mint a XVI.
Szűcs Béla néptánctáborral. Azt hiszem, rekordot
döntöttünk. A résztvevők száma 200 fő fölött volt. Fantasztikusan sikerült, nagyon jól érezte maggát gyermek s
felnőtt egyaránt! Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
formában segítette munkánkat, s hogy a gyermekek és
az ideérkező vendégek a lehetőségekhez mérten a legkiválóbban érezhették magukat!
Szeptember harmadik hétvégéjén, a Martonvásáron
megrendezett Magyar Népdal Napján a Gatyamadzag
zenekar örvendeztette meg muzsikájával a közönséget.
Október 2-án, kedden a Zene Világnapját ünnepeltük
meg a tordasi, majd a gyúrói iskolában. Művészetis tanítványainkkal kis műsort adtunk, interaktívan bevontuk
az iskola minden tanulóját és pedagógusát is az éneklésbe.
Külön kiemelném a 8. osztályosokat, akik nagyon ügyesen segítettek a közös dal megtanításában!

Táncház az Otthonban

Szikra együttes

Varjas Flóra, Turda Noémi

Vonós banda

8.osztály

A gyermeki lét fontos. Minden ember arcára derűt,
mosolyt csal. Fontos, hogy gyermekek megismerjenek
mindent a környezetükben. Tanulják meg, minden
ember egyforma, s mindenkinek segíteni kell! A Szociális Otthon lakóit látogattuk meg október 4-én délután.
Egy kis őszi vigadalomra invitáltuk őket. Körülbelül egy
órás műsort adtunk a művészeti iskolás növendékeinkkel, majd néhány moldvai dallamra megtáncoltattuk a
nézőközönséget! Az idő is kedvezett, szinte már mele6

günk volt, és a hangulat is fantasztikus volt! Köszönjük
a meghívást!
Másnap a hozzánk kicsit közelebb álló közönség szívét
melengettük verssel, prózával, dallal, tánccal, muzsikával. A nagyszülőknek, dédszülőknek a Hangya Művelődési Házban megrendezett Idősek napi rendezvényen
szerepeltünk.
A rendezvények folytatódnak, sok fellépés vár még ránk,
melyekre nagy szívvel készülünk. Szeretettel várunk
mindenkit ezen alkalmakra!


Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár
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A legkisebbek számára a szeptember hónap az óvodai
befogadásról szólt. Az első héten a szülők betekintést
nyerhettek az óvodai életbe, és részesei lehettek gyermekeik első óvodai napjainak. A kiscsoportosok befogadása
jól sikerült. Egy nagyon szeretetteljes, nyitott, elfogadó
közösség alakult a kicsik körében. Sok játékkal, ismerkedéssel, új ismeretek szerzésével telnek a Csibe csoportosok mindennapjai.
A Katica csoportosok őszi séta alkalmával, a Gesztenyés úton voltak gesztenyét gyűjteni. Halász Katalin
járt a csoportban, aki mozgásos játékokat tartott a gyerekek számára.
A Sün és Nyúl csoportosok egészségnapon vettek részt
a Tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonában, ahol a gyermekek testünk létfontosságú szerveivel ismerkedhettek
meg a Szervmanók segítségével, meseterápiás módszerekkel. Köszönjük szépen a Tordasi Értelmi Fogyatékosok
Otthonának, hogy óvodánk részt vehetett ezen a sokszínű programon.
A nagycsoportosok az előző évekhez hasonlóan idén is
egy kis műsorral kedveskedtek a faluban megszervezésre
kerülő idősek napján.
A Sün csoportosok csalamádét készítettek az őszi
betakarítás terméseiből. Ellátogattak a tordasi Tájházba,
és a martonvásári Brunszvik Parkban is jártak szeptember elején.
A Nyúl csoportosok tök-napon vettek részt a Tordasi
Szociális Otthonban, ahol a gyermekek megtanulhatták,
és ki is próbálhatták, hogyan készül a merített papír.
Óvodánkba látogatott szeptember 28-án, Bölöni Réka,
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Tarbay Ede: Ősz-anyó
Kontyos-kendős Ősz-anyó
söpröget a kertben,
vörös-arany falevél
ripeg-ropog, zörren.

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

Reggel-este ruhát mos,
csupa gőz az erdő,
mosókonyha a világ,
a völgy mosóteknő.

aki a Népmese napja alkalmából, a Só című mesét adta
elő a gyermekeknek.
Október 1-jén Fedák Krisztina, az előző évekhez hasonlóan, az állatok világnapja alkalmából jött el óvodánkba,
hogy állatbemutatót tartson a gyermekek számára. A
gyermekek az állatok gondozásának fontosságáról tanulhattak, kutyát simogathattak, valamint lehetőségük volt
pónilovon lovagolni.
Október 5-én megrendezésre került az óvodai szüreti
bál, amit a nagycsoportosok szerveztek. Egy kis műsorral kedveskedtek a többi csoport, és a szülők számára. A
mulatság után lehetőségük volt a gyermekeknek szőlőpréselésre, kukoricamorzsolásra, és diótörésre az óvoda
udvarán. Köszönjük Weinhardt Józsefnek és Albert
Balázsnak óvodai szüreti mulatságon nyújtott segítségét.
Köszönet mindazoknak, akik a papírgyűjtés során támogatták óvodánkat. A papírgyűjtésből származó pénzt az
óvodai játékok fejlesztésére fordítjuk.
Óvodánk alapítványi száma:
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány:
Az alapítvány bankszámla száma:
10403174- 50526767- 72571002 K&H Bank
Minden támogatást hálásan köszönünk!
 Kukucska-Puskás Dóra
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK
Telepítés
Általános jótanácsok a telepítéshez:
Vegyük figyelembe a telek adottságait!
A saját és a szomszéd benapozására is figyeljünk!
Figyeljünk a szomszédos épületekre, ne károsítsuk azokat!
Építkezéskor ne vágjunk ki fát! Épületünket úgy helyezzük el, hogy kertünk
eredeti növényzete megmaradjon!
Épületünket úgy helyezzük el, hogy egybefüggő zöldfelület alakuljon ki a
tömbbelsőben (a szomszédos telkekkel közösen)!
Vegyük figyelembe az utcában általánosan kialakult előkerti méretet és alkalmazkodjunk hozzá!
Már tervezéskor gondoljunk gépkocsink elhelyezésére! Tervezzük meg a ki
-és behajtást!
Kerüljük a gépkocsi tároló közterülethez kapcsolódó elhelyezését!

Építészeti minőség
Tordas számos épített értékkel rendelkezik.
Ismerjük meg választott lakóhelyünk értékeit és ahhoz igazodva alakítsuk új
házunkat!
Ha régi házat vásárolunk, fontoljuk meg, milyen módon lehet megőrizni annak értékeit!
Védett épület felújítása, átépítése során az eredeti építészeti elemekkel
összhangban lévő változtatásokat hajtsunk végre!
Használjunk minőségi anyagokat, hogy épületünk hosszú éveken át értéket
jelentsen!
Válasszuk a településen hagyományosan használt építőanyagokat!

Őrizzük meg
értékeinket!

Használjunk
minőségi
anyagokat!

Index
64 .
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A meglévő
épületekhez igazodó magasságig
építkezzünk!

  







 

Tetősík-ablakok használata
javasolt, melyek a
tetőforma egyszerűségét nem
bontják meg!



Tordas lakóterületein az épületek magassága közel azonos, ami
hozzájárul a harmonikus utcaképhez. A kialakult arculat megőrzéséhez közel azonos magasságban építkezzünk!
A meglévő épületek közé épülő újak a környező épületekhez
igazodó magassággal épüljenek!


Épületünk
tetőformáját
a kialakultnak
megfelelően
válasszuk meg!



Magasság

Tetőforma, tetőhajlásszög
Egy utca nyugodt hangulatát a tetőformák hasonlósága is befolyásolja. Az az utcakép sugároz kellemes érzetet, mely az épületek
telepítésében és a tetőformájában jellemzően azonos.
Épületünk tetőformáját és hajlásszögét a kialakult állapotnak
megfelelően válasszuk meg, hogy a meglévő utcaképbe új épületünk illeszkedjen!

Tetőtér beépítése
Új házak építésénél, a meglévők felújításánál az egyszerűség
megtartására, a tetősík-ablakok használatára kell törekedni. A
tetősík-ablakok elhelyezésénél kerüljük az utcafronti tetőfelületet!
Tetőablakok elhelyezésekor kerüljük a nagy összefüggő üvegfelületet!
Felújításnál a tetőtéri alapterület növeléséhez használhatunk
tetőerkélyt vagy térdfal ablakot.
Ne építsünk többszintes tetőteret!
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Beépítés
Az utcaképet az épületek elhelyezkedése alapvetően meghatározza.
Az a közterület nyújt meghitt hangulatot, ahol az épületek rendezett
sorban állnak. Tordason az előkert mélysége egy-egy utcában közel
azonos.
Új házak építésénél a meglévő beépítés megtartására kell törekedni.
Az előkert méretének vonala a környező épületek vonalához igazodjon. Az épületek telepítése az elő- és oldalkert vonalához igazodó legyen!

Az épületek a környező beépítéshez
igazodva kerüljenek elhelyezésre!







Homlokzatképzés, színek, anyagok
A színvilágban a
föld természetes
színei domináljanak!

Természetes anyagokat használjunk!


 

2,0M

Az utcaképet az épületek színezése, megjelenése is jelentősen befolyásolja. Az eltérő, illetve élénk színek nyugtalan érzetet keltenek,
míg a föld színei harmóniát sugallnak.
A környezethez való illeszkedés érdekében a fehér, szürkével tört
fehér, világos okker árnyalatai, világos földszínek, illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színei javasoltak.
Épületünk színeinek összeállításakor törekedjünk az egymással
harmonizáló színek választására!
Kerüljük nagy felületen az élénk, harsány színeket!
Kerüljük a kis elemes, csempeszerű burkolatokat!
Használjunk természetes építőanyagokat!





Az építészeti arculatot az épületek mellett a kerítések is nagyban
formálják, befolyásolják.
Kerítéseink magassága ne haladja meg a 2,0 métert!
Kerítésünk legyen összhangban épületünkkel!
Kerítésünket kombináljuk növényzettel!

Kerítésünk magassága ne haladja
meg a 1,5 m-t!

21,5
, 0m
M

Kerítések magassága

Index
65 . − 66 .
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Kertek
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; a pihenés, kikapcsolódás színtere.
Kertünk a növények növekedésével,
visszahúzódásával
minden évszakban más képet
mutat.
Kertünk növényzetének kiválasztásakor a hagyományos,
őshonos fajok előtérbe helyezése javasolt.
A növényfajok telepítése
során azok igényeit, tűrőképességét és növekedési ütemüket is fontos szem előtt
tartani.
Betegségeknek ellenálló növényfajtákat
válasszunk,
mert a permetezőszerek veszélyeztethetik a környező
élővilágot.
A burkolt felületek arányát
igyekezzünk minél kisebbre
csökkenteni.
Ismerjük meg a környék jó
példával elöljáró kertjeit.

A hagyományos,
őshonos fajok
előtérbe helyezése
javasolt!

Index
67 . − 73 .
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ORATÓRIUM

ORATÓRIUMI HÍREK
Szeptember 15-e óta szombaton délelőttönként vidám
gyerekzsivaj tölti meg a Hangya Művelődési Ház nagytermét. Már a gyülekezés vidáman telik, az asztaloknál
és a szőnyegen különböző társasjátékokkal játszanak,
míg néhányan a gólyalábak használatának rejtelmeit próbálják felfedezni. Mindezekben a fiatal animátorok állnak a gyerekek mellett, akik együtt játszanak, énekelnek,
táncolnak a rájuk bízottakkal. Mindig szakítunk időt
arra, hogy a friss levegőn is játszunk különböző csapatjátékokat, illetve megkeressük az elrejtett – igen finom –
kincseket. A kézműves foglalkozás is része minden közös
délelőttnek, Kata nővér révén pedig apránként megismerjük Don Bosco életét, aki létrehozta a gyermekek számára
az első oratóriumot. Az oratórium egy nyitott, befogadó
közösség, amely a fiatalok személyiségének fejlődését
szolgálja játékokon, kézműves foglalkozásokon, kirándulásokon és imádságon keresztül. Célja a szabadidő hasznos eltöltése a keresztény értékek figyelembevételével.
Szeretettel várunk minden általános iskolás gyermeket
szombatonként 9 és 12 óra között a Hangya Művelődési
házban!
Novemberben 10-én, 17-én és 24-én találkozunk!
December 1-én szombaton pedig várjuk a gyermekeket
családjaikkal együtt közös adventi koszorú készítésre az
iskola aulájába szintén 9 és 12 óra között!
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DECEMBER 1-ÉN
ADVENTI KOSZORÚ
KÉSZÍTÉS
AZ ORATÓRIUMBAN
Szeretettel várjuk a gyermekeket, családokat
és minden kedves érdeklődőt szombaton 9 és
12 óra között, közös adventi koszorúkészítő
műhelyünkre a tordasi iskola aulájába!
Alapanyagokat igyekszünk megfelelő mennyiségben biztosítani, de aki tud, hozzon ragasztópisztolyt, metszőollót és különböző díszeket!
Nővérek és az animátorok

Nővérek és az animátorok
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ÓVODÁBÓL
ISKOLÁBA!
Ki mehet iskolába?
A törvény szerint, az a gyerek, aki az adott naptári év
augusztus 31-ig betölti a 6. életévét tankötelessé válik,
ami azt jelenti, hogy megkezdheti tanulmányait az
általános iskola első osztályában. Kivételt képez, ha a
gyerek fejlettségi szintje nem, vagy még nem teljesen
érte el az iskola megkezdéséhez szükséges alapkészségeket, képességeket. A törvény alapján a beiskolázásról az
óvodavezető dönt. Ha a gyermek nem éri el a tankötelesség megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet az
óvodai nevelés további egy nevelési évvel meghosszabbítható. Amennyiben az óvodapedagógusok és a szülők
nem értenek egyet a gyermek iskolaérettségét tekintve, a
területileg illetékes Járási Szakértői Bizottság vizsgálatát
kérhetik a fejlettségi szint megállapítására.

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
2462 Martonvásár, Szent László utca 24.
Tel.: +36 (22) 796 175; +36 (30) 302 3453
E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu
Web: www.fejermepsz.hu

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten
szerdán 13-16 óráig tart ügyfélfogadást. Hívható a
06 70/199-2773-es telefonszámon.

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.Fizetés a megjelenés után történik, az árak
tartalmazzák az áfát.
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Milyen optimális, átlagos
készségek, képességek
szükségesek a 6 éves
korú kisgyermekek
beiskolázásához,
iskolaérettségéhez?
Fontos mérföldkő egy család és egy kisgyerek életében
a gyerek készségeinek, képességeinek megfelelő fejlődési szint elérése az iskolakezdéshez. Az iskolakezdés,
a tanulás/tudás alapjainak sikeres elsajátítása, egy
életre meghatározhatja a gyerek tanuláshoz, ismeretszerzéséhez, érdeklődéséhez, önértékeléshez, és a társas kapcsolatokhoz való viszonyulását. A gyerek esetleges korai iskolába lépése során szerzett szükségtelen
kudarcok rányomhatják bélyegüket a gyermek további
sorsának alakulására, a képességeinek megfelelő sikeres fejlődés kibontakozására. Ahhoz, hogy a gyerekek
képesek legyenek egyenlő esélyekkel indulni az oktatási rendszerben a beiskolázáskor az ismeretek elsajátítási folyamatában, az alábbi feltételeket említjük meg.
A beiskolázandó 6 éves kisgyereknek a korához mért
testi, fizikai, érzékszervi, idegrendszeri fejlettségen túl
megfelelő szociális érettséggel, alkalmazkodási, késleltetési, kitartási képességgel, munkatempóval, munkaérettséggel és feladattudattal is rendelkeznie kell a
folyamatos, kiegyensúlyozott ismeretszerzéshez, és az
iskolai, közösségi csoportokba való harmonikus beilleszkedéséhez. A megismerő funkciók terén a figyelmi
koncentráció szintje, az alak-háttér megkülönböztetésének képessége, rövid mondatok ismétlési képessége
az utánzás, a késleltetett emlékezeti funkciók (pl.
rövid történet) és annak reprodukálására (visszaadására) való képességei meghatározóak a sikeres tanulási
folyamatok (írás, olvasás, számolás) elsajátításához.
Ugyanígy fontos a saját testkép ismerete, a téri tájékozódási képessége a téri viszonyulások felismerése,
valamint a kisiskoláskornak megfelelő problémamegoldó gondolkodás, a vizuális (látás útján) és auditív
(hallás útján történő) érzékelés, észlelés. Ezek a felsorolt képességek, soknak tűnhetnek a szülők számára,
de általában a legtöbb gyermeknél ezek a készségek,
képességek a mindennapi foglalkozások és életvitel
hatására többnyire kifejlődnek.
A szülők bátran fordulhatnak a Szakszolgálat szakembereihez a felmerülő kérdéseikkel.


Németh Zsuzsanna, gyógypedagógus
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye
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JUHÁSZ CSABA
BESZÉDE AZ IDŐSEK
NAPJÁN
Kedves Édesanyák, Édesapák, Nagymamák, Nagypapák,
Dédikék és Dédpapák, kedves Megjelentek!
Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm ismét
Mindnyájukat ezen a kis ünnepségen, melyet az Önök
tiszteletére szerveztünk.
A több éves hagyomány szerint a héten köszöntöttük
külön azokat is, akik betöltötték, vagy idén fogják betölteni a 90. életévét. Idén Mucsiné Irén néni távozott közülünk, viszont Feketéné Teri és Csizmaziané Juli néni fogja
erősíteni a 90 év felettiek női csapatát, így most csak egy
fővel vannak többen a hölgyek a férfiakhoz képest. Rajtuk kívül Kalocsainé Juliska, Farkasné Erzsike, Némethné
Erzsi nénit, Gáti Rudi, Farkas István, Szilvási János és Puskás Dezső bácsit is külön köszöntjük ebből az alkalomból.
Közülük továbbra is Kalocsainé Juliska néni a településünk
legidősebb lakója, aki november végén lesz 98 éves!
Számomra mindig nagy örömök ezek a beszélgetések,
hiszen egy olyan világ elevenedik ilyenkor mindig meg,
amit én még nem ismerhettem. Néha megállok és elgondolkodok milyen világban élünk most. Mik lettek az értékek,
mik a fontosak, hogyan élünk együtt, hogyan irányítanak
most. Az én életemben is sok változás történt, de Önök el
sem tudhatták képzelni a mai időket. Nemcsak a környezet, a fogyasztói világ, a technika, a társadalom, hanem az
emberek és a követendő értékek változtak a legtöbbet. De
sajnos nem gondolom, hogy előnyére.
Mindezek miatt továbbra is szükségünk van Önökre,
hogy elmondhassák, hogyan lehetne emberibb módon
élni a mai világban. Hogyan tudnánk ismét másokra is
figyelni és közösségben gondolkodni és élni. Ezeket újra
meg kell tanulnunk és meg kell tanítanunk utódainknak.
Azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk Önöknek. Köszönjük, hogy a nehézségeik ellenére tették a dolgukat, építették
a települést, az országot. Családot alapítottak, gondoltak
a jövőre. Gondoskodtak szüleikről, nagyszüleikről, gyermekeikről. Köszönjük, hogy itt élhetünk Tordason, ahol
Önök is alakították a környezetet, amit mi folytatunk.
Köszönjük, hogy nem elégedtek meg a körülményekkel, hanem megpróbálták jobbá tenni, és megtalálták
örömeiket.
Igyekszünk, hogy méltók lehessünk ezt a munkát folytatni, a hitet, reményt, szeretetet és a gondoskodást gyakorolni és továbbadni, és tisztelettel emlékezni Önökről,
az életükről.
Mindezekért hálából fogadják tőlünk szeretettel ezt a
kis ünnepséget és vendéglátást.
Tőlem pedig fogadják el ezt a mesét, mely nyilván másik
településen élőkről szól.
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Csizmadia
Istvánné

Farkas
Károlyné

Gáti
Rudolf

Kalocsai
Mártonné

Puskás
Dezső

Szilvási
János

A pletykás asszony
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember s egy
asszony. De az asszony olyan asszony volt, hogy a kicsiből szeretett nagyot csinálni. Jókat hazudott. Az ura
szidta is ezért eleget.
- Asszony, asszony, már megint miket beszélsz! - De az
letagadta volna még az istent is az égről, hogy ő nem
hazudott, nem mondott ilyent meg olyant. Gondolta
magában az ura, megállj, mert egyszer kipróbállak.
Úgy is történt. Egy reggel az ember csak húzódozik,
húzódozik, s nem akar felkelni.
Azt mondja neki a felesége:
- Keljen fel, na! Meddig kotol még ott az ágyban?
- Jaj, asszony! - sopánkodik az ura. - Nem akarok felkelni.
- Hát ugyan biza mért?
- Nem mondom meg neked.
- De mondja csak, mért nem akar felkelni.
- Jobb, ha hallgatok! Úgyis futsz, s azon nyomban elmondod másnak - így az ember.
- Én, itt törjön ki a nyavalya! Száradjon el a nyelvem, ha
én egy szót szólok valakinek! Nem szólok én semmit,
csak mondja! - bizonykodik az asszony.
- Hát hajolj ide közelebb!
Az asszony odahajolt, odadugta a fülét.
- Hallod-e, mi történt velem! - kezdi az ember.
- Ugyan biza miféle?
- Eh, jobb, ha nem mondom meg, mert ha megmondom,
abban a szent minutumban elmondod.
- Nem mondom én, itt üssön meg a guta! - esküdözött az
asszony. A jóisten tudja, miket nem mondott még magára
a nagy fogadkozásban.
- Hát jól van - mondja megint az ember -, gyere, hajolj
ide, nehogy valaki meghallja! Nem akarok a falu szájára
kerülni. Nézz csak ide, mi történt velem! Az éjjel tojtam
egy tojást.
- Ugyan, menjen már! - nevetett az asszony.
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Erre kihúzott az ember egy tojást a dunyha alól, amit
azelőtt egy pár perccel dugott oda. De csak ki akarta próbálni a feleségét.
- Jaj, mutassa csak, milyen tojást? Tisztára olyan, mint
egy tyúktojás! - álmélkodik a felesége.
- Olyan hát, csak egy kicsit hosszabbacska.
Forgatja az asszony a tojást, nézegeti.
- Jaj - azt mondja -, most jut eszembe, el kell futnom a
kútra vízért.
Persze nem kellett a víz, csak azért ment el, hogy valakinek elmondhassa, mi történt az urával. Kapta is a
vizesvödröt, s elfutott a közös kútra. S ahogy ott a vizet
meríti, hát odajön a szomszédból a menyecske. Megszólítja őt az asszony:
- Hallod-e, Rózsi, hogy járt a sógorod! - Mert az asszony
férje a menyecske sógora volt.
- Ugyan biza hogy?
- Megtudhatod, de nehogy elmondd valakinek!
- Nem mondom én - fogadkozik a menyecske -, nem szólok egy szót se.
- Mégse mondom meg neked, mert tudom, milyen vagy
azon nyomban elmondod.
- Nem mondom én - erősködik Rózsi -, itt törjön ki a nyavalya, ha én elmondom!
- Hát - mondja végre az asszony -, hallod-e, sógorod az
éjen megtojott két tojást.
- Csak nem?
- Abbiza meg. Itt üssön meg a guta, hogyha nem kettőt
tojott!
Jól van, megyen haza a menyecske, s újságolta az
anyjának:
- Jaj, anyóka, hallja-e, mi történt?
- Ugyan biza miféle, édes leánykám?
- De nehogy elmondja valakinek!
- Nem szólok én senkinek egy szót se, csak mondjad!
- Hát most mondja Anna néni, hogy a sógor megtojott
három tojást, s úgy káricsál az ágyban, mintha kotló volna!
- Ó, menj el, te! - tamáskodik az anyja.
- Úgya biza, most mondta Anna nénike.
- Jaj - mondja erre az anyja -, csak átmegyek a szomszédba,
elkérem a tejverő dézsát keresztanyádtól! - El is futott, s
mondja a komaasszonyának:
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- Komámasszony, kend hallotta-e?
- Ugyan biza mit, te?
- Hát hogy a sógorral mi történt az éjjel.
- Miféle, te?
- Hát nem hallotta? Megtojott.
- Ó menj el, te! Hát ez igaz volna?
- Igaz biza, négyet, s a szalmazsákból mind kitépte a szalmát, s csinálja a fészket. Senkit nem enged közel magához, úgy károg.
Nahát estére a faluban mindenki tudta, hogy mi esett a
sógorral. Még a bíró is.
Parancsolja rögvest: meg kell a dobot verni a szomszéd
faluban, hogy mindenki tudja meg, mekkora csuda történt. Fogta is a kisbíró a dobot, s a következő faluban
kidobolta, hogy itt és itt, ebben a faluban, nem tudom,
hogy milyen Jóska kilencvenkilencet tojott, s ki is költötte mind a kilencvenkilencet. Harminc darab jércike
lett, harminc darab kappan s harminc kakas, de kilenc
tojás záp maradt, s most a ganyén úgy rúg a kotló ember,
hogy nem lehet közel menni a csirkékhez.
Nahát estefelé gondolja megában az ember, aki elhatározta, hogy kipróbálja a feleségét, hogy ő biza elmegyen a
korcsmába, s felhörpint egy pohárka pálinkát. De a korcsmában is mindenki csak róla beszélt.
Amikor belépett, és meglátták az emberek, a pohár majd
kiesett a kezükből.
- Hát te itt?
- Itt. Mért?
- Hát nem a csirkékkel vagy?
- Én, miféle csirkékkel?!
- Hát amiket kiköltöttél!
- Én? Hogy költöttem volna?
- Hát azt beszélik, hogy tojtál kilencvenkilenc tojást, s ki
is költötted.
- Na látjátok. Reggel csak egyet dugtam a dunyha alá,
próbára tettem a feleségemet egy tojással, s estére kilencvenkilenc lett belőle, ráadásul még ki is költöttem. Nahát,
ilyen a pletyka - válaszolta az ember. - De nemcsak az
én feleségem ilyen pletykás, hanem a ti feleségetek is.
Mert az én feleségem csak kettőről szólott, s mire a falun
végigért, a másik faluban is megtudták, addigra kilencvenkilenc lett belőle.
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÖVÉK A MENNYEK
ORSZÁGA
Egy igazán különleges –három részes - dokumentumfilmet ajánlunk olvasóink figyelmébe, amely a közel-keleti keresztények mindennapos harcait tárja közvetlen
közelről elénk. Siklósi Beatrix és Marossy Géza 2017-ben
forgatott filmje megrendítő egyenességgel és mindenféle
közösségeiket összefogó papokkal.
köntörfalazás nélkül szólaltatja meg a lerombolt temploA dokumentumfilmben megszólal többek között
mok és felrobbantott otthonok közt a mai modern világ Nicodemus Sharaf asszír ortodox pátriárka, aki a stábkeresztény hitének talán legnagyobb harcosait.
nak arról is beszélt: az emberi jogokat szajkózó nagyA stáb, a háromfős magyar delegációval, Böjte
hatalmak a gyakorlatban nem tesznek semmit, mert
Csaba ferences atyával, Sajgó Szabolcs jezsuita szer- „hamarabb emelnek szót a pandamacik védelméért, mint
zetessel és Hölvényi György európai parlamenti kép- a keresztényüldözés ellen”.
viselővel Észak-Irakban, és Egyiptomban találkozott
A magyar delegációnak alkalma nyílt szentmisén
a hitük miatt üldözött keresztény testvéreinkkel... A is részt venni a helyi keresztényekkel, amelyen Böjte
Moszulhoz közel eső városban a magyar delegáció Csaba áldoztatta meg a híveket. A film a mediklikk.hu
találkozhatott az otthonukat elhagyni kényszerült, az oldalon, illetve a legnagyobb videómegosztó portálon is
Iszlám Állam pokla elől menekülő keresztényekkel és a megtekinthető.

52. NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS
KONGRESSZUS
2020
„Őszentsége, Ferenc pápa döntése értelmében 2020 szeptemberében hazánkban, Budapesten kerül megrendezésre
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Nagy
megtiszteltetés ez számunkra, hiszen e rendezvény kapcsán lehetőségünk nyílik arra, hogy az egész világ előtt
megvalljuk Jézusba és az Oltáriszentségbe vetett hitünket, és tanúságot tegyünk örömünkről és keresztény
reményünkről. Ennek a célnak az elérése érdekében már
egy éve elkezdtük a felkészülést a Kongresszusra, aminek
legfőbb célja hitünk és elköteleződésünk megújulása. A
tavalyi év fókuszában az Eucharisztia, mint keresztény
életünk forrása állt. A most kezdődő lelkipásztori előkészületi évben pedig a közösségeinket szeretnénk megerősíteni, hiszen csak akkor fogja a világ felismerni, hogy
Jézushoz tartozunk, ha szeretettel vagyunk egymás iránt.
Plébániai, szerzetesi, lelkiségi vagy más keresztény közösségeinknek ezt a krisztusi szeretetet kell sugározniuk a
világ felé. Ez csak akkor valósulhat meg, ha minden egyes
katolikus hívő Krisztus-központú életet él, és az ő tanítása alapján építi a keresztény közösséget. A katolikus
közösségek legnagyobb ünnepe a szentmise, ami életünk14

nek és küldetésünknek is csúcsa és forrása. Fontos ennek a legszentebb liturgiának mély megértése és átélése, az abban való aktív részvétel.
A többi között ezt kívánja elősegíteni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános
Titkársága által elkészített pasztorális terv.
Továbbgondolásra érdemes kiindulási pontokat,
segítséget találunk benne a teljesség igénye nélkül, hiszen minden közösség élethelyzete más
és más. Ami viszont egyaránt fontos mindegyikben: az
Eucharisztia, mint communio, azaz közösség. Ezt fejezi
ki az idei év mottója is: „Az Eucharisztia az Egyház életének forrása”. Bízom benne, hogy a plébániákon és más
közösségekben mind többen vállalnak részt a közösségi
élet előmozdításában, a másokért végzett szolgálatban,
ami által Isten Országa egyre inkább jelenvalóvá lesz.
Kívánom, hogy a következő év pünkösdjéig növekedjenek
közösségeink hitben és szeretetben, hogy Isten irántunk
való szeretetének jeleivé váljanak.
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek”

NOVEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR


Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró
szombati előesti szentmise 18 óra)



Kóruspróba csütörtök 19 30 - 21 óráig, Gyúrón a kö-

zösségi házban


Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18.30, előtte
17.45-től gyóntatás



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30



Szentségimádás a hónap 2. és 4. szerdáján 18 órától
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BAPTISTA GYÜLEKEZET
Egyéb alkalmaink, pl. Baptitea alkalom, Ruhaakció plakáton és újságban hirdetve.

RENDSZERES ALKALMAINK
Szerda

18:00

kéthetente (hónap 1. és 3. szerda)
Házi közösség családoknál

Csütörtök

17:00

Barátkozók órája (Isten igéjét tanulmányozók közössége)

18:00

Férfikör
hónap utolsó péntekén.

Szombat

17:30

Ifjúsági alkalom

09:00

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

10:00

Istentisztelet

Vasárnap
Péntek

Címünk: 2463. TORDAS, Dózsa Gy. 7. - E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com

ELÉRHETŐSÉGEINK

Honlap: www.tordas.baptist.hu - Gyülekezet pásztora: Bokros László (Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)

ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

FAVÁGÁS A
GESZTENYÉSEN
Október első hétvégéjén megkezdődtek és a tavasz beköszöntéig tartanak a Gesztenyés utat két oldalról szegélyező vadgesztenyefák veszély elhárítási munkálatai.
2015. július 8-i vihar alaposan megrongálta a fák lombjait,
sok fa jelentősen sérült, és egyes vadgesztenyefákra jellemző kártevők, betegségek is folyamatosan károsítják a
meglévő állományt. A kiszáradt korhadt fák, a száraz és a
törött fennakadt ágak veszélyt jelentenek az arra járókra
és a járműforgalomra egyaránt.
Munkálatokat előzetes szakértői vélemény alapján a
Polgármesteri Hivatallal egyeztetve, annak megbízásával a tordasi lakos Szrága Árpád faápoló (szuperalpin.hu)
közreműködésével végzik.
Az első lépcsőben kivágásra ítélt fákat a Martonvásári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak közreműködésével
láncfűrész kezelési gyakorlat keretében vágták ki. A gyakorlat az ÖTE képzési rendszerébe beillesztve nagy segítséget jelent az élesben kapott kárelhárítási munkák felszámolása során. A további munkálatokat több lépcsőben
folyamatosan végzik, mely során a nagyobb mennyiségű
száraz ágakkal rendelkező fák gallyazása lesz a feladat.
Munkálatok során a gallyazott fák sebfelületét gombaölő
szerrel kezelik a további károsodás elkerülése érdekében.
A munkálatok során a Gesztenyés út forgalma az egyes
munkafázisok miatt korlátozva lesz, ezért megértésüket
és türelmüket kérjük.
 Gaál Tamás
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SPORT

FUTBALL

Véget ért a 2018. évi
Fejér megyei
teniszbajnokság

Az ötödik, és a hatodik hely számításánál az egymás
elleni eredmény döntött!
Mór SE – Szabadegyháza TC 4/3
A hetedik, és a nyolcadik hely számításánál az egymás
elleni eredmény döntött!
Alba Bianca TC – Fehérvár-Kiskút TK 6/1

Tordas a második helyen végzett
Csapatunk remekül helytállt a megyei bajnokságban,
és nagyon kicsin múlt, hogy 8 év után ismét bajnokok
legyünk. A szezonban olykor nagyon nehéz pillanatokat
is átélt a csapat, de az isteni gondviselés vigyázott ránk…
Külön öröm, hogy tordasi utánpótlás korú versenyzőink
is felnőttek a feladathoz, és lelkes játékukkal hozzájárultak a csapat előkelő második helyezéséhez.

Fordulók eredményei:
1. forduló:
Martontenisz SE – Bregyó TE
Szabadegyháza TC – Alba Bianca TC
Tordas SE – Fehérvár Kiskút
Mór SE – Agárdi TC

7/0
4/3
TK 6/1
4/3

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

6/1
5/2
4/3
4/3

3. forduló:
Agárdi TC – Szabadegyháza TC
Bregyó TE – Mór SE 6/1
Fehérvár Kiskút TK – Martontenisz SE
Alba Bianca TC – Tordas SE

A MartonTenisz SE elleni meccs győztes csapata
Helyezések és eredmények
csapat

nyert vesztett

helyezés

Agárdi TC

4

3

III.

Alba Bianca TC

1

6

VII.

Bregyó TE

6

1

I.

Fehérvár-Kiskút TK

1

6

VIII.

Martontenisz SE

4

3

IV.

Mór SE

3

4

VI.

Szabadegyháza TC

3

4

V.

Tordas SE

6

1

II.

Az első, és második hely számításánál az egymás elleni
eredmény döntött!
Tordas SE – BregyóTE 4/3
A harmadik, és a negyedik hely számításánál az egymás
elleni eredmény döntött!
Agárdi TC – Martontenisz SE 6/1
16

4/3
6/1
6/1

4. forduló:
Alba Bianka TC – Mór SE
Agárdi TC – Martontenisz SE
Szabadegyháza TC – Tordas SE
Bregyó TE – Fehérvár Kiskút TK

5/2
6/1
5/2
5/2

5. forduló:
Agárdi TC – Bregyó TE
Alba Bianca TC – Fehérvár Kiskút TK
Szabadegyháza TC – Martontenisz SE
Mór SE – Tordas SE

5/2
6/1
5/2
5/2

6. forduló:
Bregyó TE – Alba Bianca TC
Fehérvár Kiskút TK – Szabadegyháza TC
Tordas SE – Agárdi TC
Marontenisz SE – Mór SE

5/2
5/2
4/3
4/3

7. forduló:
Alba Bianka TC – Agárdi TC
Mór SE – Fehérvár Kiskút TK
Szabadegyháza TC – Bregyó TE
Martontenisz SE – Tordas SE

7/0
6/1
4/3
5/2

Minden fordulóban a győztes csapat vastag betűvel van
kiemelve!
Gratulálunk!
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UTÁNPÓTLÁS HÍREINK
Nagyszerűen szerepelt ez évben két tordasi fiatal a
Magyar Tenisz Szövetség által szervezett versenyeken.
Tóth Kata Martina eredményesen zárta a szeptemberi
hónapot, először az első kategóriás VISZLÓ KUPA L14
főtábláján a legjobb 16 közé jutott, majd a Bókay kertben
rendezett szintén kiemelt Golden Ace L14 versenyen a
legjobb nyolc közé jutott. Kata a nyári versenysorozatban
nyújtott eredményei alapján indulási jogot szerzett az
október végi első kategóriás kiemelt L14 korosztály 16 fős
mesterversenyére. Ez 13 évesen nagyon szép eredmény.
Csepeli Boti harmadik helyezést ért el a SORI KUPÁN és
a legutóbbi FORTUNA KUPA versenyen a legjobb négy
közé jutott. Stabil játékával többször is szerepelt a II.
helyezést elért megyei csapatunkban. Jelenleg 42. az F14
ranglistán. Gratulálunk !
A két versenyző rendszeresen látogatja Galgóczy Lajos
edzéseit, aki tudásával és tapasztalatával nagyban hozzájárult fejlődésükhöz.

A versenyteniszezők mellett többen megfordulnak Galgóczy mester tordasi edzésein a 10-12 éves korosztályból,
és középiskolás diákjai is rendszeresen látogatják edzéseit,
nemcsak Tordasról, így Baracskáról, Kajászóról, Martonvásárról, de még Székesfehérvárról is van tanítványa.
Köszönjük Mester!
 Tóth Gábor

XXI. TORDAS KUPA
2018.szeptember 30.
Régi ismerősök köszöntötték egymást a klubház előtti
parkban szeptember utolsó vasárnap reggelén. A régió
intenzív teniszéletének köszönhetően egy évben többször is összemérték tudásukat azok az amatőr játékosok,
akik neveztek hagyományos szezonzáró versenyünkre.
A megyei bajnokság és a szomszédos MARTONTENISZ
TK-val rendezett közös versenyeink is kínáltak folyamatos versenylehetőséget.
A fiatalabb korosztály két négyes csoportban döntötte
el ki juthat a fináléba, míg a 45 feletti versenyzőknél már
a négyes csoport körmeccsein eldőlt az elsőség. A senior
versenyt a 45 fölött frissen debütáló Jáger Zoltán nyerte
Dobák Tamás és Kiss Zoltán előtt. A fiatalabb korosztály
döntőjében Szántó András győzött a fehérvári Szűcs
Bence ellen 6-3 arányban. A harmadik helyen Mari Csaba
és a martonvásári Orosz József végeztek.
Az egyéni számok után igazi teniszünnep vette kezdetét a páros mérkőzésekkel. Aki jelen volt, vagy a párhuzamosan futó focimeccsről átpillantott a teniszpályákra
az rögtön érezhette, miért népszerű a páros teniszjáték
világszerte. Nincs elveszett labda, csak nyerő poénok
és mindeközben négy ember, a korát meghazudtolóan
küzd a végsőkig...
Az első helyet a Szűcs Bence-Szántó András páros szerezte meg, második Jáger Zoltán-Orosz József, míg harmadik a Németh Antal-Mari Csaba kettős lett.
Ez évben harmadszor került kiírásra a MARTON-TORDAS bajnoka versenysorozat a MARTONTENISZ Klubbal közösen. A tavasztól őszig tartó versenyek összesített
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pontszámai alapján 2018. MARTON-BAJNOKA Dávid
Roland, míg TORDAS-BAJNOKA Csepeli Tibor lett,
így az ő nevük is felkerül a korábbi győztesek neve mellé
a vándorserlegre.
Gratulálunk a győzteseknek!
Folytatva a hagyományokat, a múlt századi versenyekhez hasonlóan ismét Tóthné Kati vendégelte meg a
megfáradt sportembereket és kísérőiket.
A versenybírói és szervezői teendőkért ismét köszönet
illeti Fehér Sándort.
A győztesek jutalma a kupák és érmek mellett a
sóskúti KÖNIG ÉTTEREM és a SUKORÓI BOGLYA
CSÁRDA, két-két fős vacsora meghívása, valamint
teniszlabdák voltak.
A versenyre felajánlott díjakat a KÖNIG ÉTTEREM
SÓSKÚT, valamint a sukorói BOGLYA CSÁRDA sportszerető tulajdonosai biztosították. A verseny lebonyolítását támogatta a MEDITAX-TORDAS KFT és a tordasi BIO-PATIKA.
Találkozzunk 2019-ben XXII. Tordas Kupa versenyen!
 Tóth Gábor
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MIÉRT TORDAS?
Tordas nevét gyakran halljuk a “Béke szigeteként” emlegetni. Ennek oka elsősorban földrajzi elhelyezkedésében
keresendő. Tordas község a nagyobb lakott területektől,
városoktól távol helyezkedik el. A zöldben gazdag falu
határait szántóföldek színezik át évről évre. A nagy
távolságok eredményeként a falut friss levegő és bőséges
napsütés jellemzi. Vagy ahogy a népszerű énekes Copy
Con is énekli, “Ez a tordasi egy igazi feeling”. De mégis
miért szeretünk itt lakni? Mi az, amiért beleszerettünk
és nem tágítunk?

Tordas, a mesebeli
kifestőkönyv?
Tordas ecsetvonásai a falu menti “Laci patak” mentén
teljesednek ki. Itt a legzöldebb a táj, itt vagyunk a legközelebb a természethez és ezt mi tordasiak is jól tudjuk,
hiszen talán épp a patak nevelt minket környezettudatos
gondolkodásra. A patak mellett húzódik a falu kerékpárútja, ahol gyermekeinkkel megmozgathatjuk magunkat
és akár a szomszédos, ezüst színű horgásztavainkat is
meglátogathatjuk.
Tavasszal, amikor a cserép színű háztetők alatt szun�nyadó Tordas felébred téli álmából és szíve újra hevesen
dobogni kezd, a gyümölcsfák egymás után ünneplő
ruhába bújnak, a madarak dalra fakadnak és a méhecskék
is munkába állnak, hogy később ismét lédús gyümölcsöket szüretelhessünk.
Ilyenkor a falu központját jelentő Sajnovics tér peckesen mutogatja a gondozott terület virágba borult színeit a
szivárványnak, aki néha könnyeivel küszködve ismeri el
a veszteséget. A tavasz megtanítja a nyárnak, hogy “Tordason mindig kék az ég”, majd a nyár bújócskába kezd a
nappal. Ilyenkor hol az esőt várjuk, hol a napot, de a zöld
környezet végül mindig nyugalomra int mindannyiunkat.
Erről gondoskodnak a patak menti pihenőhelyek is,
ahol friss levegőn fogyaszthatjuk el párizsis zsemlénket
és a Gyúró Rudit. A nyár vége felé járva sem esünk kétségbe, hiszen jól tudjuk, hogy otthonunkat jelentő falu

elkötelezett híve az egészséges életmódnak. Ahogy nyáron, úgy ősszel is különböző sportolási lehetőségek sora
áll rendelkezésünkre mind a sportpályán, mind pedig az
Erzsébet királyné emlékét őrző Gesztenyés út mellett.
A kerékpárúton napelemes világítás gondoskodik róla,
hogy nyáron késő este is áttekerhessünk a szomszéd falvakba, télen pedig a korai sötétedéskor is akadálymentesen közlekedhessünk ezen az útszakaszon.
Az egész évi munkánk gyümölcsét, az ősz beálltát
szimbolizáló szőlőfürtöket már leszüreteltük a Tordas
sajátosságát jelentő szőlőhegyen, ahol áldozatos munkájukkal szőlőgazdáink máig őrzik a helyi borkészítés
hagyományát. Fáradtságunkat egyedül az ősz képes
ábrázolni.
Jól eső fáradtság ez, hiszen idén is megtettünk mindent
a termésért, a jószágokért és természetesen a családunkért. A nyugalom rozsdavörös színei végül megőszülnek
és ismét fehérbe borulnak, hogy újra megcsodálhassuk
a Tordas házaiból kiszűrődő lámpafényt a szállingózó
hópihe-fal mögött.
Mi, Tordas lakói jól ismerjük, hogy télen, munkából
hazajövet milyen érzés kívülről látni a házaink ablakából
kiszűrődő lámpafényt. A kis sárga fényű kockák látványánál otthonosabb érzést aligha élhet át az ember! De
a patyolat tiszta, hó borította táj látképe pillanatok alatt
zöldbe borul. Még ki sem bontottuk karácsonyi ajándékainkat, amikor a növények már kukucskálnak termőföldjeink alól és kezdődik minden elölről...


Káró Adrienn

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Mucsi Jánosnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút helyeztek és osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
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CÉKLÁS, BATÁTÁS
HUMMUSZ

Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb ételeit
bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől kezdve, a
villámgyors vacsora megoldásokon át, az egyre népszerűbb vegán ínyencségekig.

RECEPT

RECEPT FÓRUM

Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyományos töltött káposzta vagy rántott hús, és szívesen
megosztaná a Kisbíró hasábjain, küldje el fényképpel,
névvel a kisbiro@tordas.hu e-mail címre. Ha van
hozzá története, vagy képe a készítési folyamatról,
azt is szívesen várjuk.
Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db
10.000 Ft értékű IKEA ajándékkártyát.

HOZZÁVALÓK:
•

1 ökölnyi cékla

•

1 gerezd fokhagyma

•

1 ökölnyi batáta

•

kömény

•

16 dkg csicseriborsó

•

só

•

5 ek tahini

•

bors

•

pár csepp citromlé

•

olívaolaj

ELKÉSZÍTÉS:
A csicseriborsót egy éjszakára beáztatjuk, majd sós vízben puhára főzzük (a levet ne öntsük ki). Konzerv csicseriborsóval ezt az időt megspórolhatjuk.
A céklát és a batátát sózzuk, borsozzuk, olajba forgatjuk,
majd alufóliába csomagolva sütőben magas hőfokon meg-

Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem
jelenik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről
készített saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

sütjük. Ha kicsit kihűlt megpucoljuk és feldaraboljuk.
A csicseriborsót, céklát, batátát a tahinival és kis olajjal
krémes állagúra összeturmixoljuk. Ha túl száraz, olajjal
és a csicseriborsó főzőlevével hígíthatjuk. Hozzákeverjük a zúzott fokhagymát, citromlevet, köményt, sózzuk,
borsozzuk ízlés szerint.
Szuper szendvicskrémnek, de szimpla mártogatósnak is,
akár tortilla chipshez, akár sült rágcsákhoz, zöldségekhez.
Jó étvágyat!

REJT VÉNY

TALÁLD KI,
HOL VAN!
Új rejtvénysorozatot indítunk havi egy képpel, mely
Tordason készült. 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.
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Előző havi megfejtés: Fedett kispad a focipályánál
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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
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
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
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

Dr. Kertész Tamás

H

13-17

8-12

Sz

8-12

K

16-18

Cs

8-12

Sz

16-18

Cs

8-9

P

8-12

H

06 22/579-185

H

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

06 30/337-87-37

Sz

8-11

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

8-10

Cs

14-16

06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

13-17

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Tordas)

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SALAK,HAMU
Nov. 6. K
SZELEKTÍV
Nov. 19. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT
Nov. 13. K

H-P 8-17:30

Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

