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a fűtési költségek viselésével összefüggő  
egyszeri természetbeni támogatás igényléséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Kor-
mány 1364/2018. (VII.27.) határozata értelmében 
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni 
támogatást igényelhetnek 12.000 Ft értékben.

Háztartásonként 1 darab igénybejelentő lap nyújtható 
be a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. 
Benyújtási határidő: 2018. október 15. napja, mely 
határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő 
lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, mely 
később nem módosítható. A kérelmező személynek az 
adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett 
tartózkodási helye kell, hogy legyen. A téli rezsicsökken-
tés iránti igénylés során nincs jövedelemvizsgálat.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:
• gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és 

korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
• kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 
17-éig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kor-
mány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormány-
zatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozásokat, 
ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az 
ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít 
ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és 
átvenni a fűtőanyagot.

A támogatás nem fedezi az egyéb (pl. szállítási, darabo-
lási) költségeket!

Az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozá-
sában előszűrést köteles végezni. A távhőszolgáltatónál 
ellenőrzi, hogy az igénybe vevő háztartás rendelkezik- e 
távhőszolgáltatási szerződéssel, illetve az adott háztar-
tásra már nyújtottak-e be igénybejelentést. Ezentúl a Bel-
ügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű 
vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredménye-
ként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhisze-
műen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy 
– minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást 
kell kezdeményeznie.

További információ kérhető ügyfélfogadási idő alatt a 
Tordasi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjétől, 
Kovács Mónikától.
Tel.: 22/467-502 1-es mellék vagy 20/371-8636

KEDVES TORDASIAK!
Az elmúlt nyár és a beköszönő ősz sok változást 
hozott településünk életében. Két képviselőtársunk 
lemondása után az újonnan testületbe került kép-
viselőkből az egyik nem szerette volna folytatni az 
éppenhogy megkezdett munkáját, így Hajbin Tímea 
és Bucsi István helyett Cifka János és Márki Ferenc 
segíti képviselőként a település életét.

Szeptember elejétől új jegyző irányítja a hivatalt, 
ahonnan szintén többen távoztak a nyár folyamán. 
Így nem is mindig sikerül ennyire csökkent létszám-
mal megoldani a ránk háruló feladatokat az előírt 
határidőkre. Továbbra is keressük a megfelelő embe-
reket, akik valóban a szívükön tudják viselni a tele-
pülést, és hajlandóak az itt élőket szolgálni.

A községháza épületének átépítése miatt a Polgár-
mesteri Hivatal átmenetileg az óvodában működik, 
de reméljük, hamarosan visszakerülünk a régi/új 
helyünkre. Bár az óvodásokkal való reggeli találkozá-
sok élménye felejthetetlen, és nagy energiákkal tölt fel, 
az egyterű „iroda” viszont nem könnyíti meg az ügyfe-
lekkel való személyes foglalkozást. Sajnos az építőipart 
sújtó válság minket sem került el, de igyekszünk 
néhány hét csúszással ugyan, de az eredeti elképze-
lésekhez képest még jobban megvalósítani a hivatal 
épületének az átalakítását-felújítását. Most már egyre 
inkább látszik az eredeti elképzelés, ami méltó lesz 
egy ilyen épülethez. Hasonlóan halad az egészségház 
fennmaradt részének az átalakítása-felújítása. Habár 
itt sokkal több a feladat, reméljük, hogy ezt is miha-
marabb átadhatjuk a település lakosságának.

Időközben elkészült a ráckeresztúri szennyvíz-
tisztító felújítása is, melynek próbaüzeme tart. Az 
új tisztító nem csak hatékonyabban tisztít, hanem 
nagyobb kapacitásra is képes.

Közben folyik az agrárlogisztikai központ építésének 
az előkészítése, a torna- és kultúrcsarnok engedélyezte-
tése, az önkormányzati telkek közművesítése-eladása, 
a sportöltöző bővítésének a megvalósítása és még sok 
más. Szokásunk szerint sok a feladat, van némi elmara-
dásunk, de bízunk benne, hogy az új kollégák munkába 
állása után mindenre megfelelő idő fog jutni.

Októberben a megemlékezés hónapjában az intéz-
ményeinkkel (iskola, óvoda, művelődési ház) együtt 
készülünk a jeles napjaink méltó megünnepléséhez. 
Így gondolunk a hónap elején az idősebbekre, akik 
előttünk dolgoztak a településünkért. Majd az aradi 
és az 56-os hősökre, akik életüket adták a hazánkért. 
Mindenkit szeretettel várunk, akinek van lehetősége 
és akarata kiszakadni a hétköznapokból, és szán időt 
az emlékezésre, a köszönetre, a hálaadásra!

 � Juhász Csaba polgármester
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KÖZÖS ÜNNEPLÉS 
SZLOVÉN TESTVÉR- 
TELEPÜLÉSÜNKKEL
Augusztus 20-án kora délőtt érkeztek meg Puconciból 
vendégeink, hogy együtt ünnepeljük államalapításunk 
újabb évfordulóját. Ennek a sok kis településből álló 
közösségnek a polgármestere, Ludvik Novak már barát-
ként látogat hozzánk, hisz számtalan éven keresztül 
folynak különböző jellegű találkozások a két település 
között. Köszönhető ez az iskolák és az önkormányzatok 
példás együttműködésének.

A közös ünneplést az ökumenikus kenyérszenteléssel 
kezdtük meg. Jácint atya a hálaadásról beszélt a jelenlé-
vőknek. Kiemelte, hogy nem csak nagyobb ünnepekkor, 
hanem minden étkezésünkkor hálásak lehetünk Istennek 
ételünkért. 

Az ünnepi kenyér elfogyasztása után a küldöttség meg-
tekintette az épülő egészségházat, ahol beszélgettünk a 
két ország egészségügyi rendszeréről és az ellátásokról. 
Vendégeinknek újdonság volt a védőnői hálózat és az 
egészségügyi szűrések kistérségi rendszere.

Az egészségháztól átsétáltunk a művelődési ház kister-
mébe, ahol egy nagyon finom és bőséges ebéd várt ránk. 
Külön köszönet jár az ételt elkészítő és felszolgáló dolgo-
zóknak Megérdemlik a dicséretet.

Ebéd után a vendégek a képviselőtestület pár tagjával 
és volt polgármesterünkkel, Farkas Jánossal átlátogattak 
Martonvásárra az Óvodamúzeumba és a MTA Mező-
gazdasági Kutatóintézetébe A délutáni ünnepélyes meg-
nyitóra újra együtt volt a két település küldöttsége, és 
közösen hallgattuk az ünnepi beszédet és az azt követő 
műsorokat. Közben persze sokat beszélgettünk még 
politikáról, kultúráról, sportról, mint ahogy egy baráti 
társaságban is minden téma felmerül. Megbeszélésre 
került egy egyházi találkozó októberre, melyet a szlovén 
evangélikus lelkész szervez, valamint meghívást kapott 
önkormányzatunk a Puconci-i falunapra is.

Késő délután hosszas búcsúzkodás  után elköszöntünk 
vendégeinktől, és ígéretet tettünk, hogy októberben újra 
találkozunk Szlovéniában.

 � BG

Képek az augusztus 20-ai ünnepségről
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Tordas Község Önkor-
mányzata a település 
jövő évi naptárához 
fotópályázatot hirdet 
tordasi állatos fotók 
készítésére. A pályá-
zaton Tordas területén 
lévő, vadon élő állatok 
fotóival lehet részt 
venni, háziállatoké-
val nem. A pályázat 
beadási határideje 2018. 
október 30. A képe-

ket jeligével együtt, maximum 10 MB nagyságban a  
kisbiro@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 elér-
hetőségét. A dokumentum címe a jelige legyen. 

FOTÓPÁLYÁZAT

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.

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Tordasi Piac
O K T Ó B E R  6 .  S Z O M B A T
7 ÓRÁTÓL A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

Következő időpont:
november 3.

OKTÓBERI  
PROGRAMAJÁNLÓ
10. 12-19. – Patchwork kiállítás a Folyton-folt 
Csoport munkáiból. Megnyitó: 12-én 17 órakor a 
Hangya Művelődési Ház kistermében. Sok szeretet-
tel várunk mindenkit!

10.03. (15:00-17:00) – Nyugdíjas Klub – Sok sze-
retettel vár minden nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas 
klub minden hónap első keddjén a HANGYA Műve-
lődési Házban.

10.04./11./18./25. – 15:00-17:00 – Kézműves 
foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében a 
HANGYA Művelődési Ház kisteremében. Hét-
ről-hétre újabb technikákkal ismerkedhetnek meg a 
résztvevők térítésmentesen!

10.26. (18:00-tól) – HANGYA Mozi – Havi rend-
szerességgel újabb filmekkel várjuk a filmek szerel-
meseit. Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a 
filmekkel kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook 
csoportban.

10.06./13./20./27. (9:00-13:00) – Oratórium a 
Don Bosco Nővérekkel a HANGYA Művelődési Ház 
nagytermében.

Számítógépes klub időseknek 
Sok szeretettel várunk minden nyugdíjast, aki sze-
retne megismerkedni a számítógépek, okostelefonok, 
táblagépek használatával. A becsatlakozás folyama-
tosan lehetséges! Egyéni kérdésekkel is foglalkozunk! 
További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalom-
mal a +36 20 245 67 34-es telefonszámon!

Hang- és fénytechnikai alapismeretek 
gyerekeknek 
Havi rendszerességgel hang- és fénytechnikai foglal-
kozást indítunk gyerekeknek a HANGYA Művelő-
dési Házban. Sok szeretettel várunk minden érdek-
lődőt! További kérdéseikkel forduljanak hozzánk 
bizalommal a +36 20 245 67 34-es telefonszámon 
vagy a wwwfacebook.com/hangyamuvelodesihaz 
oldalon!
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APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek:30 szóig ingyenes, a 
további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 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.

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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MESEVÁR HÍREK
Itt van, az ősz itt van újra, s szép, mint 
mindig énnekem. Ahogy közeledett az idő, 
úgy sokasodtak a gondolatok, újabbnál 
újabb ötletek, hogy mit, hogyan csinál-
junk, és észre sem vettük, hogy elérkezett 
az idő, szeptember 3., amikor a Tordasi 
Mesevár Óvoda megnyitotta kapuit. 

Hej, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda, 
és mi csak néztük a kíváncsi gyerek tekin-
teteket, az érdeklődő, vidám arcokat, hogy 
vajon milyen ez a kacsalábon forgó ékessé-
ges palota. Valaki már így köszöntött: Jó 
reggelt kívánok óvó néni, megjöttem!

Persze az idő halad, és a legkisebbek is 
napról, napra meggyőződnek arról, hogy 
van itt ám sok móka, játék és kacagás. A 
nagyobbacskák azért már tudják, hogy 
vannak feladataik is, hiszen a mindennapi 
tevékenységeken felül vannak, hagyo-
mányaink, programjaink, amire lelkesen 
készülünk. 

Így már szeptember beköszöntével, 
nagy izgalommal vágtunk neki egy új-régi 
hagyomány felelevenítésének. A szülők 
példát mutatnak a hagyományok őrzésében. Az óvodá-
saink szüreti mulatsága után, október 13.-án, szombaton 
az óvodai szülői munkaközösség szervezésében megren-
dezésre kerül a Tordasi szüreti felvonulás és bál, mely 
a hagyományok tiszteletén és újra élésén kívül azzal a 
céllal is jött létre, hogy az óvodásainknak fészek hintát 
tudjunk ajándékozni. Az óvoda szülői közössége sok sze-
retettel várja a kíváncsi szempárokat a felvonulásra és az 
esti mulatságra, elvárunk minden táncos lábú és víg kedé-
lyű vendéget! Szeretnénk köszönetet mondani Simonné, 
Gercsényi Gabriellának, valamint Kovács Attilának és 
családjának a felajánlásokért és a segítségnyújtásukért. 

Elszállt a fecske,
üres a fészke,

de mintha most is
itt ficserészne,

úgy kél a nap, és
úgy jön az este,

mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,

bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is

be-beáll szélnek,
fákon a lombok

remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:

itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.

(Kányádi Sándor: 
Valami készül)
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Miközben sürgünk, forgunk, valakitől 
búcsúzni kell. Szabadi Pálné, Kati néni 
óvodánkban eltöltött 28 év munkavi-
szony után nyugdíjba megy. Kati néni 
mindig odaadással, őszinte, szeretet-
tel teli mosolyával fordul a gyermekek 
felé. Mond, mit szeretnél? Ez sokszor 
elhangzik! Egy számomra nagyon ked-

ves történet jutott eszembe, mely azt gondolom, hogy 
a hivatásában a legfontosabb emberi tulajdonságról ad 
követendő mintát. 

A gyermekek már jó néhány napja kincset szeret-
tek volna találni, az óvoda udvarán. Kerestek, kutat-
tak, hosszú, hosszú időn keresztül. Kati néni egy nap 
megkérdezte tőlük. Mit szeretnétek? Kincset találni! 
Mosolygott, és persze a gyermeki fantáziának, kíván-
csiságnak teret adva biztatta őket a folytatásra. Majd 
egy délután az egyik gyermek felkiáltott. Kati néni, 
kincset találtam! A többi gyermek a nagy örömöt hall-
ván szorgalmasan kutatni kezdett a kis üvegcseppek, 
gyöngyök után, majd a boldogság ragyogott mindegyik 
arcán. Kincset találtak! Nem is sejtették mekkorát! Pár 
nap elteltével a gyerekekben felötlött a kérdés: Vajon ki 
rejtette el a kincseket?

Kedves Kati néni!
Köszönjük a velünk töltött éveket, a sok-sok örömteli pil-
lanatot, mellyel nem csak a gyermekek napjait, de a mi 
hétköznapjainkat is bearanyoztad.
Ahogy mi szoktunk búcsúzni:
Nem kívánunk néked aranyat, ékeket,
Csak napsugaras, mosolygós életet,
Gyermekeidben legyen örömed,
Az Isten áldása kísérje minden léptedet!

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária



6 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 1 8 .  o k t ó b e r

Szalézi szívvel,  
szalézi szóval
Már a Teremtés könyvében felbukkan az az emberi tulaj-
donság, hogy nevet adunk a dolgoknak, amikkel találko-
zunk. A névadás gesztusa által válik megnevezhetővé és 
megismerhetővé minden új jelenség, találmány és minden 
személy is, aki erre a világra születik. Valamennyi tudo-
mányterületnek, szakmának, sportnak, hobbinak is meg-
vannak a speciális szavai, kifejezései, melyeket érdemes 
megismernünk és megértenünk, ha részesei akarunk lenni 
az adott közösségnek, melynek tagjai használják azt.
Következzék hát egy kis szalézi szótár, mely segíthet az 
eligazodásban! Legyen ez egyben meghívás mindannyiunk-
nak arra, hogy éljük meg közösen a szavak mögött rejlő élő 
közösséget Don Bosco szellemi örökségének követőiként!

Oratórium: Az oratórium egyszerre hely, pedagógiai 
módszer és közösség. Hely, ahol gyerekek, fiatalok és 
felnőttek találkozhatnak, megélhetik az egymás felé 
való őszinte odafordulás és a közösség örömét. Az ora-
tóriumban egyaránt helye van a játéknak, a zenének, 
a színjátszásnak, a beszélgetésnek és az imának. Akik 
itt összegyűlnek, megtapasztalhatják az örömet, ami 
a szalézi lelkiség egyik pillére. Amikor Don Boscótól 
egyszer megkérdezte valaki, hogyan válhatna szentté, 
ezt a három dolgot javasolta neki: „Légy vidám! Tedd 
a jót! Teljesítsd kötelességeidet!” A Don Bosco Nővérek 
oratóriumaiban erre nyílik lehetőség: örömben, szere-

tettel, együtt fejlődni felelősséget vállalva egymásért.
Animátor: Don Bosco első oratóriumában – az oda 

járó fiúk kezdeményezésére – nagyon hamar megalakult 
egy csoport, aminek célja az volt, hogy a közösség ková-
sza legyen. A felnőttek, a nevelők jelenléte kiemelkedően 
fontos a szalézi intézményekben, de ugyanilyen fontos 
az is, hogy legyenek olyan fiatalok, akik felelősen és pél-
damutatóan vannak jelen kortársaik és a náluk alig fiata-
labbak között. A lendület, ami a fiatalokért tevékenykedő 
fiatalokban van, nagy dolgok elérésére képes; kiegészíti 
és támogatja a nevelők munkáját, és új színnel, ízzel gaz-
dagítja az együtt töltött időt. Az animátorok vállalják, 
hogy kísérik társaikat a személyes érés útján, s közben 
ők maguk is mind teljesebb módon élik meg hitüket és 
elhivatottságukat. Ők az oratórium motorja, s miközben 
foglalkozásokat vagy imákat vezetnek, beszélgetnek, 
játszanak és táncolnak, mélyül önismeretük, és olyan 
tapasztalatokra tesznek szert, melyet szülőként, s felnőtt 
életük más színterein is fel tudnak majd használni.
Szeretettel hívunk és várunk minden gyereket és fiatalt 
az oratóriumba szombatonként 9-től 12-ig!
(A Szalézi Ifjúsági Mozgalom honlapján bővebb leíráso-
kat talál minden kedves érdeklődő: szalim.hu)

 � Czompó Melinda Szalézi Munkatárs  
és a Don Bosco Nővérek

Oratórium a Don  
Bosco Nővérekkel
A Don Bosco Nővérek szeretettel várnak minden 7 és 
13 éves kor közötti gyermeket egy vidám és tartalmas 
együttlétre, minden szombaton a Hangya Művelődési 
Házba délelőtt 9 és 12 óra között. 
De mi is az a szalézi Oratórium?
Az Oratórium nem a helyszín ahol zajlik a foglalkozás, 
hanem a cselekvés, ami ott folyik! Így tehát Oratóri-
ummá válhat akár egy nagy focipálya, vagy egy aprócska 
szoba, egy füves rét, egy autóbusz, egy uszoda stb..
A szalézi rendház udvara, a sportpályák, a játék és tanuló-
termek lehetőséget adnak, sőt szinte felkínálják magukat, 
hogy Oratóriumot varázsoljunk belőlük. Ezért a legtöbb 
szalézi háznál helységként is megtalálható az Oratórium, 
hiszen ez a lelkiség egyik alapköve. Az Oratórium az 
informális nevelés színtere, ahol a személyes találkozá-
sokon keresztül a mélyre lehet hatolni.
A szalézi Oratórium négy alappillére épül:
Ház – amely befogad
Iskola – ami az életre nevel
Plébánia – amely evangelizál
Udvar – ahol barátokként vidáman együtt lehetünk
Ez a négy alappillér egymást kiegészítve adják az Ora-
tórium valódi lényegét, és együtt adják a legmagasabb 
hatékonyságát, a célt: a fiatalok üdvösségét szem előtt 
tartva. Erre a négy pillérre épül a világ összes szalézi 
Oratóriuma.
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

 Falusias lakóterület

Tordas beépített területei jellemzően lakóterületek, melyek fokozatosan körbe-
nőtték a település magját. A falusias lakóterület jellemzően nagyméretű telkek 
határán álló, előkerttel rendelkező, alacsony, főként földszintes családi házakból 
áll, melyekhez háztáji gazdálkodás, művelt kert és melléképület kapcsolódik.  
A falusias lakóterület lakóépületei megjelenésükkel a hagyományos vidéki építé-
szet jellegzetességeit ábrázolják. A magastetős épületek általában tetőteresek, 
az anyaghasználatukat tekintve vegyesek és minimális homlokzati díszítéssel ren-
delkeznek.

Tordas főutcájára jellemző az ’50-es, ’60-as években épült, előtervezett „kocka-
házas” stílus. A Szabadság út bevezető szakaszán és az Arany János utca mentén 
találunk példát az emeletes, tetőtér beépítéses ’80-as évekbeli „óriásházakra” is. 

A település közelmúltban beépült utcái mellett egyes településrészeken máig 
megmaradt az oldalhatáron álló, fehérre meszelt régi parasztházak sora – külö-
nösen jellemző ez például a Rákóczi és a Dózsa György utcára.

Földszintes nyeregtetős 
parasztház a Rákóczi 
utcában

’60-as évekre jellemző 
„kockaház” a  
Szabadság úton

Földszintes, nyeregtetős 
lakóház a Dózsa György 
úton

Index
. − .
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Átalakuló új lakóterület 

A lakóterületek épületállománya meglehetősen vegyes képet mutat. Az átalakuló 
új lakóterületek a klasszikus beépítésű területek mentén, azokhoz közvetlenül 
csatlakozva jöttek létre (Jókai u., Vörösmarty u., Kölcsey u., Gárdonyi u.). Ese-
tükben érződik, hogy csak a rendszerváltást követően került sor a kiépítésükre, 
mivel ezeken a részeken a házak karakterükben is eltérnek a központban elhe-
lyezkedő lakóépületektől.

Az említett utcákban új építésű, napjainkra jellemző, korszerű, főként földszin-
tes, tetőtér-beépítéssel rendelkező magastetős családi házak találhatók. 

A térképen sraffozottan jelölt területek jelzik a még be nem épült, de várhatóan 
hasonló jelleggel beépülő területeket.

Korszerű családi házak a 
Gárdonyi Géza utcában

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv 16-17. oldal
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

 Kertvárosi lakóterületek

Mediterrán jellegű családi 
ház a Csillagfürt lakópark-
ban

Újépítésű sorházak a Gyú-
rói úti lakóparkban

Index
. − .45 47

Eltérő, a lakóparkokra jellemző kertvárosi kialakítás jelenik meg a falu nyugati 
határán húzódó Csillagfürt lakóparkban és a Gyúrói úti elkerített lakóparkban.

A Csillagfürt lakóparkban a kétezres években az újabb divathullám érkezésével 
mediterrán típusú, alacsony dőlésszögű magastetővel, nagy alapterületű föld-
szintes családi házak épültek. A lakópark az egy kör köré szervezett, fürtszerűen 
kialakított telekcsoportjaival, hullámzó utcáival látványosan eltér a település 
egyéb területeitől. A lakóparkban sajnos nem a tervezett utcák végén lévő 3 
lakásos házcsoportok (fürtök) épültek meg, hanem az ennek megfelelő telekosz-
tások kerültek beépítésre hasonló szabályozással.

A Gyúrói úti lakóparkban nagyobb, kétszintes, négylakásos sorházak helyezked-
nek el, emellett modern kétszintes családi házakra is találunk példát.

A lakóparkoknak csak nagyon kis része épült be, a telkek többsége üresen áll. A 
térképen sraffozottan jelölt területek jelzik a még be nem épült, de várhatóan 
hasonló jelleggel beépülő területeket.

19Index
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Öreghegy 

A belterülettől mintegy 1 km-re elhelyezkedő, attól északkeletre fekvő Öreghegy 
területén a kert- és szőlőművelés máig fennmaradt. A szőlőhegyen kisebb mére-
tű, vékony telkek futnak, amelyeknek hasznosítása igen vegyes.

A területen egykor kiskertes növénytermesztés és szőlőművelés folyt, ám az 
utóbbi évtizedekben megindult a folyamatos üdülő, majd lakóterületté alaku-
lás. A szőlőterületeken jellemzően pincéket találunk, melyek között megjelentek 
már a nagyobb alapterületű, esetenként tetőtér beépítéses lakóházak is.

Tordasi pincék

Öreghegyi szőlőültetvény

Tordasi pince

48 50

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv 18-21. oldal
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

 Gazdasági jellegû területek

A belterületen lévő nagy kiterjedésű kereskedelmi és szolgáltató területek a falu 
északkeleti részén, a Szent László-patak két oldalán a lakóterületek közé ékelőd-
ve (TO-RÓ 2000 Zrt.), illetve a közigazgatási terület északkeleti részén a volt 
major (Erdőmajor) területén alakultak ki. 

A területeken a raktárcsarnokok, üvegházak, és gazdasági épületek alakító té-
nyezői legfőképpen a költséghatékonyság és a technológiai kívánalmak, így az 
építészeti minőség gyakran háttérbe szorul. 

A jellemzően könnyűszerkezetes, nagy alapterületű, nagy belmagasságú és ala-
csony tetőhajlásszögű épületekből álló komplexumok megjelenése nem egysé-
ges.

Erdőmajor

Fajtakísérleti állomás 
gazdasági épületei

TO-RÓ 2000 Zrt.

Index
. − .5351
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Nagy zöldfelülettel rendelkezô különleges területek 

A különleges területek a speciális funkciókat hordozó, így megjelenésükben, ki-
alakításukban is a környezetüktől eltérő területekként jelennek meg a telepü-
lésen. A temető, a sportpálya, a kertészet és a lovardák területe mind sajátos 
megjelenésű területek, jelenlétük nem zavaró, illeszkednek a településképbe. 

Ezeken a területeken az eltérő speciális területfunkciók okán egységes jellemzők 
nem állapíthatóak meg. 

Focipálya és kültéri edző-
terem

Temető

Feldhoffer kertészet

54 57

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv 18-21. oldal
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5. ELTÉRÔ KARAKTERÛ TELEPÜLÉSRÉSZEK

 Egyéb, beépítésre nem szánt területek

Tordas közigazgatási területének jelentős részét beépítésre nem szánt területek 
alkotják, ahol elsősorban a mezőgazdasági művelés, az azokat övező erdőségek 
és a természetvédelmi tényezők játszanak meghatározó szerepet.

A külterület harmadát nagyparcellás szántóterületek és gyümölcsös kertek adják, 
amelyeket mezőgazdasági utak tagolnak. Az utak mentén helyenként előfordul-
nak fasorok, esetenként mezővédő erdősávok. 

Szent-László patak

Index
. − .58 60
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK - ÁLTALÁNOS ELVEK

Tordas nyugodt, harmonikus, tájba illeszkedő község. A kialakult arculatot, 
utcaképeket számos általánosan megfogalmazható - az eltérő karakterektől 
független - irányelv befolyásolja. 

Egyes építészeti elemek, mint például az épületek elhelyezése a telken, a 
településképet meghatározó jellemzők, az eltérő karakterű településrészeken 
más szempontból fontosak. Míg a falusias lakóterületen az épületek általában 
oldalhatáron állnak, a telek mélysége felé „nyúlnak” be, az átalakuló, új la-
kóterületen a nagyobb alapterületű épületek szabadon állnak. 

A község egészében viszont megállapíthatók azok az üzenetek (általános aján-
lások), melyek a terület jelenlegi építészeti minőségét, kialakult arculatát  
megtartják, illetve tovább növelik.

Általános ajánlások (elvárások) az építészeti minőségre, az épületek elhelye-
zésének egyes eseteire (telepítésre), a tetőforma, tetőhajlásszög néhány spe-
ciális helyzetére, általánosan a magasságra, homlokzatszínezésre, színek és 
anyagok alkalmazására, kerítésekre, kertekre, az utcákra és terekre, valamint 
a cégérekre, reklámhordozókra vonatkozóan fogalmazhatók meg. 

Az eltérő karakterű területekre vonatkozó építészeti ajánlások az általános 
építészeti ajánlások után kerülnek bemutatásra. Az általános ajánlások 
az eltérő karakterű területek összességén, tehát a község egész területén 
meghatározzák a település általános képét.

6361

TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv 22-23. oldal
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SZAKSZOLGÁLATI 
NYÁR
Pedagógiai Szakszolgálatunk egész évben, folyamatosan 
fogadja a hozzánk érkező gyermekeket és családjaikat.
Munkatársaink a nyár folyamán a tanévben megszo-
kottól eltérő, változatos tevékenységekkel várták a 
gyermekeket. Az egyéni korai fejlesztő foglalkozások, 
logopédiai órák, alapozó és TSMT terápia valamint a 
pszichológiai ellátás egyeztetett időpontokban zajlott, 
beszédindító csoportjainkat hetente egyszer fogadtuk. 
Júliusban két héten át intenzív terápiás foglalkozást 
szerveztünk a jelentkezőknek. A két hét alatt komplex 
fejlesztést kaptak a gyermekek, játékos mesefeldolgo-
zás színesítette napjaikat, terápiás kutyák érkeztek 
hozzájuk. Nagy sikere volt a felső tagozatosoknak 
meghirdetett „Labdageometria” foglalkozásoknak, 

melyet kollégáink matematikus hallgató bevonásával 
vezettek. A foglalkozás célja a matematikai-logikai 
gondolkodás fejlesztése és a matematika tanulásának 
megkedveltetése.
A foglalkozásokon, szülők hozzájárulásával készült képe-
ket az érdeklődők honlapunkon megtekinthetik (Fejér 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat/Martonvásári Tagin-
tézmény: http://fejermepsz.hu/?page_id=1842).
Nyári programjaink támogatója a Harmonikus Fejlődés 
Alapítvány volt, ezúton köszönjük az anyagi hozzájáru-
lást, mely lehetővé tette a terápiás kutyák bevonását és új 
fejlesztő eszközök beszerzését.
Szeptembertől az ellátás a tanévben megszokott módon 
folytatódik, intézményünk hétfőtől csütörtökig 8-16 
óráig, pénteken 8-14 óráig tart nyitva. A lap következő 
számaiban nyolc szakfeladatunkhoz kötődő tevékenysé-
günket mutatjuk be részletesebben.

 � Szabó Antalné, igazgató

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

MIT TEGYEK?  
NEM BESZÉL A  
GYERMEKEM!
Beszédindító foglalkozások a Pedagógiai Szakszolgálatban
Az angolszász szakirodalom szerint egy 2 éves gyermek 
már birtokol legalább 50 szavas aktív szókincset vagy 
beszédében alkalmaz többelemű kombinációkat (pl. Pipi 
enni). Persze az általánostól lehet eltérés, hiszen minden 
gyermek egyéni fejlődési utat jár be, de ha elmaradást 
tapasztalunk, 2;5 éves kor körül mindenképpen érdemes 
szakemberhez fordulnunk. A korai életkorban kiemelten 
fontos a mielőbbi segítségnyújtás, hiszen ekkor még az 
eltérések könnyebben korrigálhatók, illetve megszűntet-
hetők. Szakszolgálatunkba egész évben érkeznek beje-
lentkezések a 2. életévüket betöltött, óvodába még nem 
járó gyermekek köréből. A beszédindító foglalkozások 
nevelési tanácsadás keretében hetente egyszer, csopor-
tos formában valósulnak meg. A gyermekek szüleikkel 

közösen vesznek részt a tematikusan felépített órákon. 
Fő cél a beszédkedv felkeltése, a verbális kommunikáció 
elősegítése és a beszédértés fejlesztése, sok-sok mondóká-
zás, éneklés és tevékenykedtetés révén. Mindemellett az 
egyes részfeladatok elősegítik a nagy- és finommozgások, 
a beszédképzésben résztvevő izmok, a hallási figyelem és 
a szociális kapcsolatok fejlődését is. Aki szeretné igénybe 
venni szolgáltatásunkat, bejelentkezhet személyesen 
intézményünknél (2462 Martonvásár, Szent László u. 
24.) vagy letöltheti honlapunkról az Igénylőlap nevelési 
tanácsadáshoz című dokumentumot (http://fejermepsz.
hu/?page_id=1842). Az igénylőlapot postai úton a fenti 
címre vagy elektronikusan az alábbi email címre kérjük 
eljuttatni: martonvasar@fejermepsz.hu. A bejelentkezést 
követően egy rövid vizsgálatra és anamnézis felvételére 
kerül sor, majd szükség esetén megkezdődik a terápia. 
Azoknak a gyermekeknek, akik továbbra is megsegítést 
igényelnek, de időközben óvodába lépnek, a Szakszolgálat 
logopédusai a helyi intézményi keretek között biztosítják 
az ellátást.

 � Fábián Dóra-gyógypedagógus, logopédus
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BAPTISTA GYÜLEKEZET

VENI SANCTE
Az új tanév kezdetén szeptember 9-én közösen kérték a 
gyermekek nevelőikkel, szüleikkel és az egész közösséggel 
a Szentlélek erősítő kegyelmét munkájukra. A szentmise 
végén a gyermekek és iskolatáskáik megáldására került sor.

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

OKTÓBERI LITURGIKUS NAPTÁR

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

 � Kóruspróba csütörtök 19 30 - 21 óráig

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

 � Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

 � Minden hónap 3. szerdáján Szentségimádás este 20 30

RENDSZERES ALKALMAINK

Hétfő 19:30 Sport mindenkinek
 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)

Vasárnap

09:00 Bibliakör óvodás és általános  
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00 Istentisztelet

EGYHÁZKÖZSÉGI  
NYÁRI TÁBOR 2018
Első nap, mikor megérkeztünk Fehérvárcsurgóra, nem is 
sejtettük milyen fantasztikus táborba mehettünk el.
Megismertük az idő zavaros múlását, hogy milyen káros 
a környezetünknek a műanyag gyártás és a szerveze-
tünknek a cigaretta. Játékos feladatokat oldottunk meg, 
és közben rengeteget tanultunk. Minden este volt tábor-
tűz, ahol sok éneket énekeltünk tiszta szívből.
A túra napján újult erővel indultunk útnak, és nemcsak 
mi gyerekek, hanem a felnőttek is. Ez egy különleges nap 
volt, mert nem a templomban, hanem az erdőben volt 
a szentmise. A kirándulás végén pedig, akik hamarabb 
értek a táborhelyre, vízibombával várták a többieket. 
A táborban végig nagyon jó hangulat volt, ezért sok új 
barátság született. Jácint atya és segítői nagyon finom 
ebédet főztek nap, mint nap.
A táborlakók megerősödött lélekkel tértek haza.

 � Kuti Eszter 5. a.

ORGONAFELÚJÍTÁS
A tordasi katolikus templom orgonája ezen a nyáron, 
nagy „megtisztuláson” ment keresztül.
A 2005-ben felújított hangszer már évek óta megérett 
egy hangolásra. Az utóbbi időszakban telente néha „bere-
kedt”, bár ahogy az orgonahangoló mestertől megtudtam, 
a nagy meleg, sokkal rosszabb hatással van az orgonasí-
pokra, mint a hideg levegő.
Szabó Antal személyében egy rendkívül tapasztalt szakem-
berrel találkozhattunk többen is a közösségből. A több mint 
200 sípból álló hangszert teljesen portalanította - először 
porszívóval fogott neki a takarításnak, de aztán az egészen 
apró helyek leporolásához a lúdtoll - seprű is előkerült.
A munkálatok egy héten át zajlottak, ami után újra egy 
tiszta és szép hangú orgonának örülhetünk vasárnapon-
ként a szentmisén.
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Kádár Ferenc, lelkipásztor 
Gyúró, Rákóczi út 27.    Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei Gyülekezeti alkalmaink

Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Minden kedden más és más: Szolgálók órája (2. 
hét), Presbiteri óra (3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör, 19 óra – Énekkar

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Idén kicsit messzebb merészkedtünk a szokásosnál, de 
szerintem egyik család sem bánta a hosszabb út miatti 
kellemetlenséget, az Őrség számtalan kincse kárpótolt 
bennünket.
Őrimagyarósdon szálltunk meg az evangélikus ifjúsági 
szálláshelyen. Innen tettünk túrákat minden nap külön-
böző irányokba. 
Első nap meglátogattuk Szőcén a lápréti tanösvényt, 
amely mellett, a „Lápok Házában” interaktív kiállítást 
láthattunk a láp élőlényeiről.
Másnap az egész napos szakadó eső sem törte lelkesedé-
sünket. Délelőtt Farsang Adrianna helybéli keramikus 
vezetésével különböző gyönyörű kézműves munkákat 

készíthettek gyermekek és szüleik. Délután meglátogat-
tuk a veleméri Árpád-kori templomot és a magyarföldi 
ökumenikus fatemplomot, amely kb. 10 éve épült. Mind-
két templom gyönyörű volt, jó akusztikával – kedvünk 
támadt énekelni is bennük egy kicsit. 
Harmadik nap Szalafőn a pityerszeri skanzenben egy ízes, 
autentikus vezetés során 
képet kaphattunk az Őrség 
társadalmi szerkezetéről, 
a történelemben betöltött 
szerepéről, az itt élők élet-
módjáról, foglalkozásokról 
és a jellegzetes őrségi sza-
vakról. A skanzentől nem 
messze található a gyönyörű Hársas-tó, ahol a nem tipi-
kusan strand-idő ellenére boldogan fürödtünk egyet. A 
tavat egy gyönyörű ösvényen körbe is sétálhattuk.
A kirándulások mellett lelki elcsendesülések közben az 
„őr-ség” képét jártuk körül. Sokat énekeltünk, játszottunk, 
számtalan lehetőség nyílt a személyes beszélgetésekre is.
Nagy kedvet kapott a csapat az ország további bejárására, 
és talán már körvonalazódik a jövő évi családos táborunk 
cél-városa is…

Családos tábor - Őrség

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

„Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!” (126. zsoltár)
Szeptember 9-én, vasárnap, a református gyülekezet közös-
ségben áldást kértünk az induló tanévre: gyülekezet, diákok, 
pedagógusok együtt. Hogy mi ez az áldás? Az, amikor Isten 
a bennünk lévő és belőlünk származó rosszat jóra fordítja. 
Amikor Isten a saját maga jóságával, tökéletes jelenlétével 
ajándékoz meg minket. Ezt kértük a tanév elején, amikor 
sokan nehézségekkel indulnak: a diákok és pedagógusok az 
új kihívások adta küzdelmekkel szívükben, a szülők életük 
megoldandó problémáival, olykor anyagi, máskor lelki gon-
dokkal. Mindebben szükségünk van az áldásra, amit egye-

dül Isten tud megadni nekünk. Ezért rá figyelünk, őt keres-
sük, mert tudjuk, hogy hozzánk való jósága kimeríthetetlen. 
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata.” (90. zsoltár)

Az új tanév során ismét lesznek alkalmak, amikor 
kiemelten hívjuk a családokat:

Október 7. vasárnap 10 óra – Alsó tagozatosok családi 
istentisztelete
December 1. szombat 9 óra – Adventi kézműves 
foglalkozás
December 24. Szenteste 16 óra – Ünnepi istentisztelet
Február 3. vasárnap 10 óra – Felső tagozatosok családi 
istentisztelete
Március 3. vasárnap 10 óra – Óvodások családi 
istentisztelete
Április 6. szombat 9 óra – Tavaszi kézműves foglalko-
zás és játszóház
Május 5. vasárnap 10 óra – Édesanyák napi istentisztelet
Június 2. vasárnap 10 óra – Hittanévzáró családi 
istentisztelet

Áldást kérni
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A Magyar Kupa főtáblájára jutott a Tordas SE!
Az Ercsi Kinizsi elenni, idegenben aratott 1:0-ás győzelemmel az ország legjobb 128 csapata közé került a Tordas. Az 
eredmény az elmúlt 40 év legnagyobb labdarúgó sikere az egyesület életében.

FUTBALL

Popelka András 
és Pintér Teréz
50 éves házasok

Tóth Imre 
és Balla Erzsébet
60 éves házasok

Szeretettel köszöntjük 
a házassági évforduló-
jukat ünneplőket!
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Új rejtvénysorozatot indí-
tunk havi egy képpel, mely 
Tordason készült. A megfej-
téseket Kisbíró Kép, „hónap” 
hivatkozással, névvel, email 
címmel a kisbiro@tordas.hu 
email címre kérjük bekül-
deni. Év végén a jó megol-
dást beküldők között 1 db 
10.000 Ft-os vásárlási 
utalványt sorsolunk ki. 
Beküldési határidő: a meg-
jelenés hónapjának 20 napja, 
24:00.

TALÁLD KI,  
HOL VAN!

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

Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyomá-
nyos 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. 

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.

RECEPT FÓRUM

Előző havi megfejtés: az evangélikus templom oldalsó bejárata
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HOZZÁVALÓK 
• 30 dkg teljes kiőrlésfű liszt • 9 dkg búzacsíra • 16 dkg 
hideg vaj • 4 tojás • 2 evőkanál jeges víz • 1 nagy vörös-
hagyma • 2 gerezd fokhagyma • 10 dkg bébispenót  

• 10 dkg kelbimbó • 1 sárga pritamin • 1 piros pritamin  
• 20 dkg brokkoli • 10 dkg koktél-paradicsom • 10 dkg 
feta • 10 szem olajbogyó • 2 evőkanál reszelt parmezán  

• 1 kávéskanál reszelt citromhéj • 2 evőkanál olaj  
• 1 dl tej • 1 kis csokor kapor 

ELKÉSZÍTÉS 
1. A lisztet, a búzacsírát és a vajat egy késes mixer segít-
ségével morzsásra dolgozzuk, megsózzuk. Hozzáadunk 1 
tojást és a vizet, majd a tésztát összedolgozzuk és hűtőbe 
tesszük fél órára. 
2. Az olajat közepes hőmérsékletre melegítjük, majd az 
összevágott hagymát puhára pároljuk 5 perc alatt. A 
zúzott fokhagymát belekeverjük, 1 percnyi kevergetés 
után a spenótleveleket is rádobjuk, megfonnyasztjuk. 

3. A kelbimbót lefelezzük, a paprikákat kis csíkokra 
vágjuk. A brokkolit falatnyi rózsákra szedjük, a paradi-
csomot felezzük. Az összevágott zöldségeket a spenótra 
szórjuk, öntünk rá fél dl vizet, és fedő alatt megpároljuk. 
Szét nem kell főzni, a sütőben még puhulni fognak. 
4. A sütőt 190 fokra melegítjük, egy kapcsos formát kibé-
lelünk sütőpapírral. A tésztát kinyújtjuk és a formába 
nyomkodjuk, az oldalára is kerüljön. 
5. A maradék 3 tojást a tejjel, parmezánnal, aprított 
kaporral, citromhéjjal összekeverjük. A fetát hozzá mor-
zsoljuk, majd a zöldséges raguval egybeöntjük. 
6. A raguval megtöltjük a tésztát, olajbogyóval megszór-
juk, majd 45 perc alatt megsütjük. 

FRANCIA  
ZÖLDSÉGES PITE
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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

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

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS

06 22/311-325

ORVOSI RENDELŐ

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

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs  14-16

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár  
nyitvatartása

(Tordas)

H  13-17

Sz  8-12

Cs   8-12

Gyógyszertár  
nyitvatartása
(Martonvásár)

H-P  8-17:30

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

KOMPOSZT

Okt. 16. K

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

SZELEKTÍV

Okt. 15. H

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

kerti hulladék, haszon- 
növények maradványai


