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Óvodai beiratás
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AZ ÓVODAI
BEIRATÁSRÓL

AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÜGYE

Tordasi Piknik

4. és 9. oldal

2. oldal

Lapozgató
a könyvtárban

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
A napokban beszélgettem valakivel arról, miért
fontos és milyen eszközökkel próbáljuk erősíteni
a helyi identitásunkat. A település régi 1748-as
pecsétnyomójának megszerzése, a címer rendbetétele, a településről szóló könyv kiadása, az öreg
temető kitakarítása, a települési zászló intenzívebb
használata. Mind olyan dolgok, amelyek erősítik
a településhez való tartozásunkat. Felemelő érzés
belegondolni abba, hogy évszázadokkal ezelőtt itt
éltek elődeink, akik létrehozták és alakították településünket. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki tett
azért, hogy ma így lehetünk itt. Sokat dolgozunk
a mai időkben is azért, hogy még jobb legyen itt
élni, de ahogy régen is, ez csak együtt gondolkozva,
dolgozva lehetséges. Ne csak egy 800-1000 m2-es
földterület legyen az, ahol a lakásunk van, hanem
Tordas egyik utcájának az egyik háza, az utca, a
település, a közösség része. Ne csak aludni járjunk
az otthonunkba, hanem próbáljunk együtt élni községünkkel. A közös ünnepeinkkel, az eseményeinkkel, egymással, az utcákon, tereken, sétálva, futva,
beszélgetve, munkálkodva: Legyünk Tordas Része.
Egy település nem csak utcákból, épületekből, terekből, növényekből áll, hanem az itt élő emberekből.
Rajtunk múlik, hogyan érezzük magunkat együtt,
de ezért mindig tenni kell, nem jön magától. Sokszor áldozatot kell hozni egymásért, a közösségért,
ami nem jár együtt hálával és köszönettel. Mégis
tennünk kell a dolgunkat, mert ebből épül fel az
egész. Ebben vegyünk részt, ennek legyünk részesei,
hogy Tordas valóban olyan hely legyen, ahol jó élni!
A jobb idő beköszöntével elkezdődtek a munkák a
közterületeinken is. Az önkormányzat karbantartó
brigádjának létszáma erősen megcsappant, így legtöbbször már csak egy helyre fogjuk tudni koncentrálni erőinket. Reméljük a hivatali álláshelyek
is mihamarabb betöltésre kerülnek, így több hónap
után ismét teljes létszámmal dolgozhatunk a településért, Önökért. Az idei év egyik kiemelt feladata
a hátralékok beszedése lesz, így kérünk mindenkit,
akinek tartozása van, mielőbb teljesítse a közösség
felé a kötelezettségét.
Továbbra is várom kéréseiket, ötleteiket, javaslataikat, melyeket a lehetőségekhez képest megpróbálunk
megoldani. Építsük, alakítsuk mi is együtt Tordast!
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Juhász Csaba polgármester

Az általános iskola
ügye
2015-ben az óvodával azonos módon, azonos szakemberrel lett kiépítve az iskola bővítésének tűzjelző, valamint
hő és füstelvezető hálózata. A használatbavételi eljárás
során ezeken kívül az összes szakhatósági engedélyt
beszereztük, a szükséges dolgokat kiépítettük. A tűzjelző
hálózat létesítésére engedélyt nyújtottunk be, azonban
a katasztrófavédelem a tervező jogosultságának hiánya
miatt (kamarai tagság hiánya) december végén elutasította, így elutasították a használatbavételi engedély
kérelmet is. Erről az iskolát is tájékoztattam.
2016 januárjában felvettük a kapcsolatot azzal a tervezővel, aki jelenleg is intézi az ügyet, átküldtük a meglévő
dokumentációkat. Februárban a helyszínen találkoztunk
és utána többszöri telefonos megkeresésünkre sem reagált, nem jelentkezett.
2017-ben újabb tervezőt kerestünk, akinek februárban
átküldtük az iskola anyagait. Ő tett erre egy ajánlatot,
melyet mi 2017. február 21-én elfogadtunk. Júniusban
jelezte, hogy összeállította a dokumentációt, de lejárt a
jogosultsága, amit igyekszik pótolni szeptemberben.
2018 februárjában érdeklődtem, hogy sikerült-e ezt
pótolni. Márciusban kért még adatokat, amiket átküldtem, majd április elején elküldtem a meghatalmazást,
hogy eljárjon az önkormányzat nevében. Utána érdeklődésemre elmondta, hogy a katasztrófavédelem Székesfehérváron keresteti az iskolaépület előzményeit.
2018 őszén érdeklődtem, hogy áll az ügy, mire kiderült, hogy március 26-án volt egy egyeztetés, amiről nem
számolt be, valamint várta a tervezésre vonatkozó megbízást, amit már több mint egy éve megadtam. Kértem,
hogy azonnal készítse el a terveket.
A Katasztrófavédelem novemberi ellenőrzése után elindítottuk az újabb használatbavételi eljárást, hozzáférhetővé tetettük az új eljáró hatóság részére a régi benyújtott
iratokat, megkerestük újra a szakhatóságokat, Népegészségügy, Közút, Útügyi Hatóság, akik még 2018 decemberében megadták a hozzájárulásukat.
Az iskola kérésére jelenleg újra az a tervező foglalkozik az üggyel, akivel nekünk 2016-ban már volt dolgunk
(de nem készítette el a munkát), a legutolsó tervezőt
ezért visszamondtuk. December 10-én egyeztettünk a
Katasztrófavédelemmel és 17-én beadásra került a terv.
Hiánypótlás lett kiküldve, amit többszöri kérésre a mai
napig nem kaptam meg a tervezőtől. Az általa kért anyagokat a szóbeli tájékoztatása napján (január 16.) visszaküldtem. Ugyanaznap elküldtem a Katasztrófavédelemnek az iskola tulajdoni lapját, ami szintén a hiánypótlás
egy része volt.
2019. február közepén kértem a korábban megígért
ajánlatot és tájékoztatást, mert mint kérelmező nem is
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láttam a beadott terveket. Csak remélni tudtam, hogy a
korábbi kérésemnek megfelelően úgy készült a terv, hogy
a meglévő kiépített rendszerből minél több maradhasson,
és ha lehet, két ütemben készüljön a kivitelezés (átalakítás). Először a bővítés részére, hogy az minél előbb megkaphassa a használatbavételi engedélyt, és csak utána
kelljen kiépíteni a teljes iskolára a rendszert.
Tájékoztatásul azt kaptam, hogy a létesítési engedély
nélkül nem lehet ajánlatot adni, és nincs értelme két
részre bontani, mert a munka nem olyan nagyságrendű.
Tájékoztattak továbbá, hogy az előző nap megkapta a teljes rendszer a létesítési engedélyt és pár nap múlva megkapom az ajánlatot.
Ezt március 5-én kaptam meg, ami egy teljesen új
rendszer kiépítését és a hő és füstelvezető rendszer teljes
átépítését tartalmazta bruttó 4,8 millió Ft-ért. Kérésemre
megkaptam a terveket is, amiből nem derült ki miért
kell új rendszer, és a hő és füstelvezető rendszer hogyan,
milyen módon lesz átépítve. Erről kértem tájékoztatást a
tervezőtől, de a mai napig nem kaptam semmit. Egyeztettem a Katasztrófavédelemmel arról, hogy két ütemben valósulhasson meg a kivitelezés, melyet ők szóban
megengedtek.
Március 12-re egyeztetést hívtam össze az iskola, a tervező-kivitelező és a képviselők részvételével, ahol a tervező-kivitelező nem jelent meg. A képviselő-testület engedve
a nyomásnak és nem tudva a teljes műszaki tartalomról
úgy döntött, hogy megrendeli a munkát ezen az áron.


Köszönettel: Juhász Csaba polgármester

Új járdák és parkoló felújítás
Pár héttel ezelőtt megtörtént az Egészségház előtt
a Martonvásári Járás optikai hálózatának fektetése.
A kábel elhelyezése után - az előzetes egyeztetésnek megfelelően - új térkőburkolatos járda készült
végig az épület mentén szegélykővel. A többihez
hasonlóan a járda alá került és az árokba vezettük az
ereszcsatorna által összegyűjtött esővizet. Rövidesen
megtörténik a fű vetése is.
Elkezdődött a régi iskola melletti járda utolsó szakaszának építése az óvoda előtt. Ezzel egyidejűleg
kiépítjük a megfelelő vízelvezetését, szegélyeket és új
aszfaltburkolatot is kap az itt lévő parkoló.
A járdát fa oszlopok választják el az autóktól és erre
kerül 4 db lámpa, mely az éjszakai közlekedést fogja
segíteni. A jogszabályoknak megfelelően a diófa mellett egy mozgássérült parkolóhely is kialakításra kerül.


Juhász Csaba polgármester

Változott a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadása
Kedd
Szerda
Péntek

8.00-12.00, 13.00-16.30
8.00-12.00, 13.00-15.30
8.00-12.00

Testületi összefoglaló
Tordas Község képviselő-testülete a 2019. február 26-án
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
 elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsának 4/2019 (I.31) számú a Társulási
Megállapodás módosításáról szóló határozatát, miszerint a martonvásári és a váli tűzoltóság támogatása
bekerült a kistérségi feladatok közé
 módosításokkal elfogadta az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló szabályzatát
 elfogadta a Fejér megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Osztályának a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló javaslatát, miszerint
a testület alkossa meg az erre vonatkozó rendeletét
 megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal TörvényesTORDASI
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ségi Felügyeleti Osztályának az elmaradt 2018. évi közmeghallgatással kapcsolatos észrevételét (nem tartott a
testület közmeghallgatást 2018-ban, helyette januárban
tartotta meg az előző évről szóló beszámolót a közmeghallgatással, és ezentúl mindig így fogja). Felkérte a
jegyzőt, hogy a megtartott 2018. évi közmeghallgatásról
tájékoztassa a Törvényességi Felügyeleti Osztályt
 elfogadta a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának az elmaradt 2018. évi
bizottsági ülésekkel kapcsolatos törvényességi felhívását. Felkérte a jegyzőt, hogy kísérje figyelemmel,
hogy a bizottságok a törvényben előírt számú ülésüket
megtartsák, és amennyiben szükségét látja, hívja fel a
bizottsági elnökök figyelmét a mulasztásra
 megtárgyalta és elfogadta a martonvásári fogászati
rendelő költségmegosztó szerződését
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Tordas Község képviselő-testülete a 2019. március
7-én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:
 az „Agrárlogisztikai Központ létesítése Tordason c.
közbeszerzés tárgyában a Regia Building Kft. (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 22. 2. em. 18.) ajánlatát fogadta el nettó 34.470.654,- Ft értékben - a
Bírálóbizottság javaslata alapján - és az ajánlattevőt
nyertesnek nyilvánította
 a Tordasi Mesevár Óvodában a 2019/20-as nevelési
évre vonatkozóan a beíratás időpontját az alábbiak
szerint határozta meg:

Hirdetmény a 2019/2020-as nevelési évre

az óvodai beiratásról

Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31-ig, valamint a
2019/2020-as. nevelési év során betölti a 3. életévét (az
utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában
működő Tordasi Mesevár Óvodában az:

Óvodai beiratás időpontja
2018. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,
2018. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve
2018. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.
A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas,
Szabadság út 134)
Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási
területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
 a gyermek TAJ kártyája
 a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra
jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a
szülők munkáltatói igazolása.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

2019. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,
ĂĂ 2019. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve
ĂĂ 2019. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.
 a Tordasi Mesevár Óvodában a 2019/20-as nevelési
évben az indítható óvodai csoportok számát 4 óvodai
csoportban határozta meg
 a területek nagyságainak pontosítása miatt a következő ülésre halasztotta a Zöldzóna Plusz Kft-vel, a közterületek fűnyírási munkáinak elvégzéséről kötendő
szerződéséről való döntését
ĂĂ

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.
A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a
védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a
beiratkozás számukra is kötelező.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amen�nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről
írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra
kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A
kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A
jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja,
a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 Tordas Község Önkormányzata

• Tordas Községért Közalapítvány

TÁMOGASSA CIVIL
SZERVEZETEINKET
ADÓJA 1%-ÁNAK
FELAJÁNLÁSÁVAL!
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adószáma: 18499986-1-07
• Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület
adószám: 18500165-1-07
• Tordasi Polgárőrség
adószám: 19097439-1-07
• Teremtőkert Egyesület
adószám: 18144150-1-07

• Tordas Sportegyesület

adószám: 19820923-2-07

• Százlábú Gyermektámogató Alapítvány

adószám: 18618736-1-07

• Tordasi Gyermekekért Alapítvány

adószám: 18759716-1-07

• Óvoda Gyermekeinkért alapítvány

adószám: 18486582-2-07
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

LOVAS ZSUZSA
MINIATŰR VILÁGA
A Nőnaphoz kiállításmegnyitóval és hölgyeknek
szóló meglepetés ajándékokkal járult hozzá a Hangya
Művelődési Ház.
A kétnapos Miniatűr világra közel kétszázan voltak kíváncsiak. A Bécsből érkezett három gyermekes
anyuka elmondása szerint nagyon jól érezte magát Tordason, rengeteg érdekes kérdésre sikerült választ adnia,
autogramokkal, közös fotókkal is kedveskedett a jelenlévő kicsiknek és nagyoknak. A vendégkönyve csordultig megtelt az érdeklődők kedves soraival, így biztosak
lehetünk benne, hogy a jövőben újra találkozhatunk
Schwarze Lovas Zsuzsával a településen, hogy bemutathassa legújabb kreatív alkotásait.
Köszönjük Önöknek, kedves látogatók, hogy ilyen szép
számban megtisztelték eseményünket, továbbá Juhász
Csaba Polgármester úrnak az esemény megnyitását,
nemes gondolatokat, Tordas Község Önkormányzatának
támogatását, illetve az Önkéntes Pont ajándékát, amel�lyel megörvendeztethettük a hétvége főszereplőjét!

MEGEMLÉKEZÉS
Március 14-én a Hangya Művelődési Házban méltó
műsor keretében emlékeztünk a 48-as forradalom és szabadságharc hőseire. Dicséret illeti valamennyi közreműködőt, felkészítőt. Tisztelet a Bátraknak!

Fotók: Milichovszky Emőke

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Kedves tordasiak! Szeretnénk, ha első kézből értesülnének aktuális eseményeinkről. Küldjék el email címüket
a muvhaz@tordas.hu-ra, vagy iratkozzanak fel rendezvényeink valamelyikén, a helyszínen kihelyezett nyomtatványok kitöltésével, így biztosan nem maradnak le semmiről. A kapott email címeket bizalmasan kezeljük és
kizárólag események promotálására használjuk fel.
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BABY FITNESS
A Baby Fitness elsősorban egy jó játék, amelyet együtt lehet
csinálni a kisbabával, ha a gyermek elmúlt már hat hetes.
A program első részében a kisbaba mozgásfejlesztése
történik négy lépcsőn keresztül.
1. lépcső: Babamasszázs – a bemelegítésért
2. lépcső: Átmozgatás – a hajlékony, lazaízületekért
3. lépcső: Lépegetés – nagymozgások mérföldkövein
4. lépcső: Hinta-palinta – az egyensúlyért
Az egyes gyakorlatok a babák mozgásállapotához, mozgástudásához igazodnak.
A program második részében az anyuka mozog, kisbabájával. Ez egy nem túl megerőltető alakformáló tornát
jelent, hiszen fokozatosan kell visszaszerezi a szülés
előtti kondíciót és a tejelválasztásra is negatívan hathat a
túlzott megterhelés.
Az anyukák többsége még ebben az életkorban szoptat, a
babák ellátása, gondozása egyoldalú fizikai terhelést ró
rájuk, amely a terhesség, szülés során meglazult ízületi-izomrendszert még sérülékenyebbé teszi. A torna célja,
hogy az anyuka megtanulja a helyes testtartás kialakítását, hamarabb visszaszerezze a jó kondícióját, állóképességét. Így megelőzzük a későbbi mozgásszervi panaszokat, mint a derék és hátfájás. A torna során végzünk
tartásjavító, nyújtó, erősítő gyakorlatokat.

Miért jó az anyukának és a babájának, ha eljár baba mama tornára?
Mama számára
•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Az aktívan együtt töltött idő, az új ingerek megtapasztalása lehetővé teszi számodra kisbabád jobb megismerését.
Segít kialakítani a babáddal egy bensőségesebb kapcsolatot, baba-mama egység megerősödését.
A gyakorlatok alatt elcsattanó puszik, a folyamatos
szemkontaktus, a nevetések, a becéző szavak mind a
szeretetek elmélyülését eredményezik.
Segíti a szülés által igénybe vett izomzatod helyreállítását, a régi kondíciód visszanyerését.
Rálelsz életed legszórakoztatóbb és legjobb fogású
súlyzójára.
Kíméletes, hiszen bevezetésként babád még csak 4-5
kilós, aztán ahogy hétről-hétre szépen gyarapodik,
izmaid is hozzászoknak a fokozatos terheléshez.
Új ismeretségeket köthetsz más mamákkal, a közös
érdeklődés, a hasonló problémák, „nem vagyok egyedül a bajban” érzést nyújthat.
Végre kimozdulhatsz az első pár húzósabb hét után.
Úgy tudsz tornázni, hogy közben nem kell a babádat
másra bízni.

Baba számára
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Elősegíti kisbabád izomrendszerének, fejlődését.
A mozgáskoordinációjának kialakítását,
Támogatja a mozgás és az egyensúlyrendszerének
fejlődését.
Elősegíti csípője fejlődését.
Fejlődik az izomereje, az ízületeinek mozgékonysága.
Kedvező hatással van az idegrendszere fejlődésére.
Pozitívan befolyásolja az értelmi képességeit, testképe kialakulását.
Egészséges életmódra nevelheted már pici kortól.
A babád immunrendszere erősödik.
Rendszerességet visz mindkettőtök életébe.
Közösségi élményekkel gazdagodhattok.
A picid megszokja a többi babát, segíti a szocializálódását, beilleszkedését, rengeteg új játék és inger éri őt.
Könnyebben bírod a hétköznapi hajtást, jó feszültség
levezető.
Segítségadás, csere-bere, információk a gyermeknevelésről, gondozásról, könyv, CD csere, börze, turkálók, ruhavásárok, aktualitások, gyermek
programok.
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Éger László
kulturális menedzser,
mb. vezető
+36 20 431 8624
muvhaz@tordas.hu
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Fazekasné Domak
Anikó - kulturális
menedzser-asszisztens
+36 20 343 2119
muvhaz@tordas.hu

HANGYA Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u.55.
+36 22 780 726
+36 20 245 6734
muvhaz@tordas.hu
7

ISKOL A

PESOVÁR FERENC
NÉPDALÉNEKLÉSI ÉS
NÉPZENEI VERSENY
Most már több, mint 10 éve, hogy a megyében lévő
területi válogatók közül az egyiket mindig Tordason az
iskola aulájában szervezem. Szeretettel várjuk a gyerekeket, mindig kapnak valami ajándékot, kis enni-innivalót,
csokit, almát... Általában 20-30 produkció között szoktak hozzánk nevezni. Idén, január 30-án a saját intézményünkből 10 produktumot indítottunk a területi válogatón, ebből 7 továbbjutott a megyei döntőre. Annyira
erős volt a mezőny és magas színvonalú (a zsűri szerint
nálunk mindig), hogy a 21 versenyszámból 14-et választott ki a zsűri a megyei megmérettetésre.
2019. március 1-jén délelőtt Sárbogárdra utaztunk
külön busszal, ahol már az indulásnál, s az út alatt megalapoztuk a hangulatot, s tudtunk, mindenki a legjobb
formáját hozza majd a versenyen. De azért izgultunk,
mert tudtuk, hogy 25 település 33 intézményéből közel
100 produkciót fog meghallgatni a zsűri a nap folyamán.
Odaérkezést követően elkezdtünk hajat fonni, a viseleteket felvenni, beénekelni, majd kiálltunk a világot jelentő
deszkákra. Az általános részről indított, nem művészetis

Tordasi Betyárok

énekesek közül mindhárom csoport nagyon szépen szerepelt, így a következő elismerésekkel jutalmazta őket a
neves zsűri:
 Tordasi Betyárok (4-5. oszt. fiúk) EZÜST
 Pitypalaty énekegyüttes (4.oszt. lányok) ARANY
 Borsika énekegyüttes (Csohány Elizabet, Péter Borbála,
Láng Emese) ARANY
Felkészítőjük, jómagam, Fazekasné Domak Anikó voltam.
A művészetiből pedig a vonósok két versenyszáma:
 Péter Szabolcs -Turú Gergely - ARANY
 Tóth Zsófia - KIEMELT ARANY minősítést kapott.
Felkészítőjük Kovács Márton Bence volt.
A népi furulyásaink mindketten kiemelt minősítést szereztek:
 Péter Szabolcs - KIEMELT ARANY
 Dénes Koppány - KIEMELT ARANY
Az ő felkészítőjük Gárgyán Zoltán kollégám volt.
Péter Szabolcsot kiemelném, hiszen három műsorszámban indult, mindhármat maximálisan teljesítette. Szólóban furulyázott, Gergővel hegedült és a Tordasi Betyárokban is énekelt. Gratulálunk Neki!
Akiknek szeretnék köszönetet mondani, mert nélkülük,
egyedül, nem tudtam volna végigcsinálni: Cselikovics
Herta, Németh Ildikó, Kalamár Márta, Szabóné Hegedűs
Mónika, Pók Endréné Kati, Hársfalvi Mária. Az apukák
közül pedig köszönöm a segítséget Szabó Szilárdnak és
Péter Szabolcsnak!
 Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár

Tordasi Betyárok

Pitypalaty énekegyüttes

Borsika énekegyüttes

Péter Szabolcs

Tóth Zsófia

Dénes Koppány

Hecsedli énekegyüttes

Lábady Annabella,
Szabó Csaba,
Szalféter-Torcom Emma

Péter Szabolcs,
Turú Gergely

Tóth Levente,
Tóth Boglárka
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V III. Napközis
KREAT ÍV tábor

Volt már a táborunkban újrahasznosítás, tavaly
természetes anyagok felhasználása, népi technikákkal
ismerkedés… Idén minden eddigi ismeretet felhasználva, saját technikákat alkalmazva készítünk majd
szebbnél-szebb tárgyakat. Jókedv, játék, móka, fagyi,
az elmaradhatatlan gyümölcssali készítés és rengeteg
alkotás! Egyik nap meglepetés kirándulás!
A tábor díja 17.000 Ft/fő, mely tartalmazza:
- naponta háromszori étkezés: tízórai-ebéd-uzsonna
- meglepik
- kirándulás költségei
- alapanyag költségek, stb.
Érdeklődni lehet: Fazekasné Domak Anikónál a
0620/343-21-19-es telefonszámon,
ill.: nagybogo13@gmail.come-mail címen
vagy facebookon.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2019. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,
2019. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig,
2019. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.
Beiratkozáshoz szükséges
a gyermek:
 születési anyakönyvi kivonat
 lakcímkártya
 TAJ kártya
 személyazonosító igazolvány
a szülő:
személyazonosító igazolvány
 lakcímkártya


Az óvoda honlapjáról (ovoda.tordas.hu) a beiratkozáshoz
szükséges nyomtatványok elérhetőek. Akinek lehetősége
van, kérjük, kitöltve hozza magával a beiratkozáskor.
TORDASI
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JÚNIUS UTOLSÓ HETÉBEN
( 2019. június 24-28.)
ismét megnyitja kapuit a
GYÚRÓI SPORTTÁBOR
Változatlanul garantáljuk a jókedvet, a vidámságot és
az izgalmas versenyeket.
Ezúttal is várjuk azokat a mozogni vágyó 7-14 éves
gyerekeket, akik nem félnek a napsütéstől, a természettől és a kihívásoktól.
Ízelítő a kínálatból: egész hetes versenyek, bowling,
foci, saroklabda, számháború, lekvárfőzés, túrázás,
sportvetélkedők, és megannyi meglepetés!
Jelentkezz most! Vár Rád a Sporttábor!
Jelentkezni: 2019. május 17-ig,
Fazekas Attilánál személyesen, facebookon, vagy a
06209254116-os telefonszámon.
A tábor díja: 17.000 Ft, mely magába foglalja a napi
háromszori étkezést, valamint a szervezési, jutalmazási költségeket is.
Befizetés: 2019. május 24.

Osváth Erzsébet: Tavasz a várva várt
Ki csalogat
napsugarat?
Távolba szállt
madarakat?
Ki festi az eget
kékre,
hóvirágot
hófehérre?
Ki ad bársonyt
a barkára,

ÓVODA

Ideje: 2019. június 24-28. (hétfő-péntek),
naponta: 8.00-16.00; 17.00óráig felügyelet
Helye: GYÚRÓI ISKOLA
Jelentkezési határidő: 2019. május 17. (péntek)
Befizetés: 2019. május 24. (péntek)

zöld ruhát
a fázó fákra?
Tavasz ő,
a várva-várt.
Végre, végre
ránk talált!
Örülnek a
gyerekek:
vetnek
cigánykereket.

Óvodánk alapítványának a Százlábú Gyermektámogató
Alapítvány számlájára köszönettel várjuk az adó 1%-ának
felajánlását. Bankszámlaszám:
10403174-50526767-72571002 - K&H Bank.


Ujszásziné Antal Ildikó
9

MESEVÁR
HÍREK
A szürke hétköznapokat sok-sok színes élménnyel töltöttük meg a tél
végén, nagyon várva a tavaszi kikeletet. Meséljenek óvodai életünkről
most a képek.

Katica csoport farsangi maskarában

Az ifjú hölgyek köszöntése
nőnap alkalmából

Készül az ínycsiklandó farsangi fánk

Nyuszi csoport farsangja

Nagycsoportosok a Ravaszdi mester
című meseelőadáson a BBK Központban

Jól esik a szaladgálás a szabadban

Elérkezett a tavaszi munkák ideje

Így játszunk mi!

Komoly munka a kiscsoportban

Hogy is kell ezt csinálni?! – nőnapi
köszöntés a legkisebbeknél

Itt a farsang áll a bál

Interaktív bábelőadás Bölöni Rékával

Szereplők toborzása bábelőadáshoz
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

48-49. oldal

7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Öreghegy

Az Öreghegy épületállománya meglehetősen vegyes képet mutat, jelenleg
nem rendelkezik kialakult építészeti arculattal.
Az átgondolt, minőségi munkával készült épületek segítik a terület fejlődését.
Ehhez néhány általános ajánlást tartsunk szem előtt:
Olyan területre építsünk csupán, ahol ez megengedett!
Vegyük figyelembe a telek adottságait!
Csupán olyan funkciót létesítsünk, ami megengedett!
Törekedjünk az egyszerű, tiszta tömegű, jó arányú épületek építésére!
Igényes, minőségi anyagokat alkalmazzunk épületünkön!
Kerüljük az összetett, tagolt formákat, a harsány színeket, a túldíszítettséget!
Színek területén a halvány föld színeket részesítsük előnyben!
Természetes anyagokat használjunk!
Törekedjünk a természettel való harmóniára!
Előbb rendezzük a telekviszonyokat, és csak utána építkezzünk!
Az épületet igazítsuk a terephez, ne a terepet az épülethez!
Épületünk telepítésekor vegyük figyelembe a kilátást és a rálátást is!
Törekedjünk a területen már kialakult épületek léptékének megtartására!
Ne szennyezzük környezetünket!
Index
191. − 193 .

48

7. RÉSZLETES AJÁNLÁSOK - ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Gazdasági jellegû területek

Homlokzatképzés, színek, anyagok
A színvilág igen változatos lehet a gazdasági
területeken, de a természettől erősen elütő
színeket mellőzzük a nagy felületeken! A gazdasági épületek a funkciójukból adódóan,
változatos formákban jelennek meg. Figyelemfelkeltés céljából egy-egy élénkebb színként való alkalmazás indokolt lehet.
A minőségi anyagok használatával a nagy
tömegek is széppé varázsolhatók!
A nagy felületeket vizuálisan csökkentik az
elemes burkolatok. Kerüljük azonban a ragasztott, csempeszerű burkolatokat!
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Kiegészítésként
használhatunk
élénk színeket!

A nagy felületeken használjunk
elemes burkolatot!
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

50-53. oldal

8. MAI JÓ PÉLDÁK
Felújított parasztház
A Szabadság úti családi ház felújítása során megőrizte az épület eredeti, jó
tömegét, aranyát, a tornác az épület része maradt. A nagy fehér, vakolt felületek természetes anyagokkal - tégla, fa - egészülnek ki. Az épület egyedi,
finom részlete a fa zsalugáter. Klasszikus, letisztult megjelenésével a családi
ház jó példa meglévő értékeink megőrzésére.

Index
199. − 202 .
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8. MAI JÓ PÉLDÁK

Felújított parasztházak
Tordason számos felújított parasztház őrizte meg
az épület eredeti tömegét, arányait, azonban új
építésű családi házak is követik a település karakteres családi parasztházainak jellegét, tömegeit és
arányait. A lakó funkción túl a közösségi funkciók
is helyet kaptak visszafogott, a településképbe illeszkedő épületben. Jó példa a Petőfi utcában a Teremtőkert épülete. Az épület követi a természetes
anyagok használatát, a tetőtérbeépítés az utcafrontról nem látható.

Családi ház a Szabadság úton
Index

Családi ház a Rákóczi úton

Teremtőkert épülete a Petőfi utcában

51

8. MAI JÓ PÉLDÁK

Családi ház
A Dózsa Gyögy úti klasszikus parasztház felújítása során egy új
épületrésszel bővült. Az eredeti
épületrész megtartotta hagyományos arányát, anyaghasználatát. A bővítmény tömege
modern, formavilága egyszerű.
Anyaghasználatában a természetes anyagok dominálnak, a tégla
homlokzat fa elemekkel egészül
ki. Az egyszerű tömegformálással és természetes anyaghasználattal az épület egységet alkot.

52

Index
208. − 211 .

8. MAI JÓ PÉLDÁK

Családi ház
A Dózsa György úti családi ház hagyományos tömegű, nyeregtetős épület. A tetőtér beépítése nem bontotta meg a tető egyszerűségét. A természetes anyagú homlokzat a tégla egyedi rakási módjától válik különlegessé. A kerítés az
épület megjelenésével harmonizál.

Index
212. − 215 .
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TORDAS - Településképi Arculati Kézikönyv

54-55. oldal

8. MAI JÓ PÉLDÁK

Családi ház
A Gyúrói úti új építésű családi
ház egyszerű tömegét a homlokzati- és tetőkiemelés töri meg,
melyet tégla anyaghasználattal is hangsúlyoz. A hagyományos anyagok, mai anyagokkal
egészülnek ki, így a ház megjelenésében modern hangulatot
sugall. Az épület a kertvárosi
lakóterületeken szolgál jó példának.

Index
216. − 218 .

54

8. MAI JÓ PÉLDÁK

Családi ház
Az Arany János úti családi ház a telken álló vályogház helyére épült ugyancsak
oldalhatáron, az eredetinél nem sokkal nagyobb méretben. A fatornácos épület egy lépcsőfokkal emelkedik el a terepszinttől, minden helyiség a fölszinten
található. A régi házat idézi a fagerendás mennyezet. Szintén fából készültek
a jó arányú osztásokkal, egyedileg tervezett ajtók, ablakok. Az épület homlokzata emberléptékű, anyaghasználatában a természetes anyagokat részesíti
előnyben.
Díjnyertes épület az Év Háza 2000 építészeti pályázaton.
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Tordason is június 17-21. között
Az iskolai szünidő idején tíz helyen, egytől négy hétig
tartó szalézi nyári napközi oratórium zajlik az országban.
A szervezők és a fiatal vezetők – az animátorok – részéről
óriási lelkesedés és önzetlen odaadás tanúi lehetünk. Óbudán, Nyergesújfalun, Balassagyarmaton, Szombathelyen,
Kazincbarcikán, Pécsett, Mogyoródon, Egerben, Pesthidegkúton és immár Tordason is számtalan gyermeknek
szereznek önfeledt, vidám perceket.
Még a szalézi rend alapítója, Bosco Szent János is félt egy
kicsit a vakációtól, pedig kiváló nevelő volt. Félt a szünidő
negatív következményeitől: az unalomtól, a rossz társaságtól, a kísértésektől. Tartott tőle, hogy a nyári szünet
alatt megváltoznak fiataljai, és elvész mindaz, amit addig
elért velük. Ez a félelem ma is teljesen helyénvaló – ez jól
tudják azok a szülők, akik munkába menet kénytelenek
otthonhagyni csemetéiket. A szaléziak nyáron úgy próbálnak tenni a gyerekekért, hogy a szünidő alatt is szervezett programokat kínálnak fel nekik, közös játékkal,
kirándulással.
A szalézi oratóriumokban mosolygó fiatalok, vidám zene
és családias hangulat fogadja az érkező gyerekeket. Minden reggel nyolc körül indul és délután fél ötkor fejeződik
be a napközi. Don Bosco gyakorlata szerint ha a nevelő a
gyerekek között van, megelőzheti a rosszat, és számtalanszor beigazolódott, hogy ez sokkal hatékonyabb módszer,
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mint a már megtörtént bajt orvosolni. A szalézi oratóriumok lelkét jelentő fiatal animátorok ezért folyamatosan
a gyerekek között vannak, foglalkoztatják őket, kicsik és
nagyok együtt vesznek részt mindenben. Az animátorok
feladata az is, hogy kidolgozzák a napokat kitöltő programok részleteit, és a gyerekeknek kedvet csináljanak a
felkínált időtöltéshez. Ez sokszor nem is könnyű feladat,
hiszen akik számítógéphez szoktak, nem minden esetben
tudnak könnyen beilleszkedni egy számukra részben vagy
teljesen ismeretlen közegbe. Mindezért a szaléziaknál az
év folyamán a szerzetesek vezetésével állandó képzések
folynak az animátorok számára, a legígéretesebbeknek
pedig arra is van lehetőségük, hogy Don Bosco lelkiségének
forrásánál, Olaszországban sajátítsanak el fortélyokat.
A táborok programjába számos szórakoztató elem is
illeszkedik, például a közös tánc, a kézműveskedés és a
színjátszás, az olyan hagyományosnak mondható játékokat
pedig, mint az akadályverseny, sorverseny vagy a számháború, mindig az aktuális téma szerint bújtatják új köntösbe.
– Tavaly az oratóriumot addigi életük legjobb nyári programjának tartották a gyerekeim, és amikor megtudták
hogy idén is lehet menni, ismét beíratták magukat. Pedig
lett volna másik lehetőség is… – mondja az egyik anyuka.
– A lányomnak egy életre szóló élmény volt. Már most
jelezte, hogy jövőre is szeretne menni – teszi hozzá egy
másik.
Emberség, odafigyelés, jó szervezés, jó kedv, a gyerekeknek hatalmas élmény, ez a szülők általános véleménye a
szaléziak nyári oratóriumáról.
 Lengyel Erzsébet (Új ember) cikke nyomán
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Hogyan ébreszd fel
a szervezeted
a téli álomból?
Nyakunkon a tavasz, bár reggel még hideg van, de nap
közben már süt a nap, jólesik kinézni az ablakon, főleg,
hogy az idén tényleg volt egy kis tél is, hóval, kemény
fagyokkal, mindennel, ami télen csak kell. De akkor miért
is vagyunk fáradtak…? Miért nem megyünk ki minden
nap legalább egy kicsit a napra…? Miért gubózunk mégis
bent inkább még mindig…? Miért kell extra erőfeszítés
ahhoz, hogy végre kidugjuk az orrunkat a lakásból…?
Amikor ezt érezzük, nehéz motiváltnak maradni, még
a mindennapos dolgok is erőfeszítést kívánnak tőlünk,
hátha még edzeni is el kéne menni… pedig csak ez fog
kimozdítani a téli álomból, muszáj valamit kezdeni
magunkkal, ha nem akarunk végleg benne maradni
ebben a nem túl vidám, de kényelmes állapotból…

el, mindig csak tologatjuk a többi feladat előtt, egyre
nagyobb lesz a lista, és ezzel együtt a lelkifurdalás is az
elvégzetlen dolgok miatt. Bekerülünk egy lefelé menő spirálba, és egy idő után már csak azt érezzük, hogy úgyse
sikerül mindent megcsinálni, ááá, hagyjuk is a fenébe. És
ilyenkor mi marad mindig el? A saját magunkra fordított – egyébként nagyon is fontos – idő! Mert csak ebből
tudunk töltekezni, ebből nyerjük az üzemanyagot azokra
a feladatokra, amiket végképp nem szeretünk, de muszáj
megcsinálni.
Azt javaslom, hogy még előző este, lefekvés előtt
gondold át, másnap mit kell elvégezned, és mi az, ami
NEKED jó. Határozd el, hogy melyik az a napszak, amikor ezeket meg fogod csinálni, és ha teheted, le is írhatod.
Akkor reggel már azzal a tudattal kelsz fel, hogy ezen a
napon meglesz minden, amit szeretnél és amit meg kell
csinálnod, mert az agyad már tudni fogja, hogy igen, ezek
vannak mára. Hidd el, ez az 5 perc plusz simán megéri
este, mert másnap nem kapkodni fogsz, hanem ráálltál a
dolgokra, a dolgok szépen mennek sorban egymás után.

Menj ki a szabadba!
Tudom, nem mindenkinek adatik meg, hogy a napközbeni szép időben töltsön akár 1-2 órát is kint, de higgyük
csak el, már 5 perc is csodákat tud művelni! Ha teheted,
minél többet legyél kint, amikor jó az idő és süt a nap,
sétálj legalább 30-40 percet. Fogd a kutyát, a gyereket,
a barátnődet, és induljatok el! Mire hazaértek, nem is Találj társat a töltekezéshez!
tudod majd elképzelni, hogy tudtál egész nap bent ülni Ha egyedül kell valaminek nekikezdenünk, sokkal kön�nyebben félretesszük, sokkal könnyebben találunk valaés kínlódni azon, hogy el kéne indulni… Ez napokra is
feltölt, de ha teheted, menj holnap is. Meg holnapután is. mit helyette, ami „fontosabb” – de ha van valaki, akinek
„elszámolással tartozunk” akkor már nem is lesz olyan
És minden nap, amikor csak lehet!
Ha nincs ennyi időd nap közben – mert azért valljuk be, könnyű ezt megtenni. A másik vár minket, számít ránk,
nem mindenkinek van erre lehetősége a munka mellett – mi pedig nem szeretnénk neki csalódást okozni, így
5 perced biztosan lesz, mondjuk ebédelni is szoktál, igaz? megyünk és csináljuk. Teljesen mindegy, mi az, amit
Akkor hosszabbítsd meg 5 perccel ezt az ebédszünetet, együtt csináltok, lehet az a szövő szakkör, egy séta,
menj ki a szabad ég alá, csukd be a szemed, nyújtózz, beszélgetés, míg a gyerekek úsznak, csak legyetek töblélegezz mélyeket, és érezd, ahogy áramlik a napfény az ben! Együtt MINDEN könnyebb, együtt egymást erősíarcodra! Meglátod, még a nemszeretem munka is sokkal titek, sokkal nehezebb azt mondani, hogy ma mégsem,
jobban fog menni ezek után. És menj holnap is. Meg hol- mert fáradt vagyok/nincs kedvem/fáj a hajam/a karmám
napután is. És minden nap, amikor csak lehet!
se akarja – a többiek várnak Rád, nem teheted meg, hogy
kihátrálsz!
Tervezz előre!
Akár sportról, akár bármi másról van szó, sokkal kön�- Töltsd fel a szervezeted!
nyebben félretesszük azokat a dolgokat, amik nincsenek Télen sokkal kevesebb vitamint eszünk. Télen sokkal
betervezve. Mindig lesz valami, amit gyorsabban meg kevesebb a napfény. Télen sokkal nehezebben mozdukell csinálni, jobban kell, váratlanul jött be, és mindig az lunk ki. Télen minden nehezebben megy… télen a szermarad el, aminek kevesebb jelentőséget tulajdonítunk. vezetünket is sokkal nehezebb feltölteni bármivel is. És
Pedig ezek a dolgok is fontosak, mert ha nem végezzük az influenzás időszakokról még nem is beszéltünk…
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De ha kicsit odafigyelsz, nem is olyan nehéz. Ma már
gyakorlatilag majdnem minden elérhető tél végén is, nem
kell a banánért sorban állnunk Nem kell drága dolgokat
vásárolnunk, hiszen a „nem idény” gyümölcsökben nincs
is annyi vitamin- és ásványi anyag forrás, mintha azt
akkor ennénk, amikor az ideje van, amikor éppen az érik.
Viszont télen is jócskán válogathatunk: a banánban az
A-, C-, E-, K-vitaminok mellett megtalálható majdnem
az összes B-vitamin is. A B1-, B2-, B3-, B6 vitaminok
gondoskodnak a vörösvérsejtek kialakulásáról, az idegrendszer megfelelő működéséről, segítenek a stresszmentes mindennapokban. A K-vitamin a csontképződésben
játszik fontos szerepet, akár csak a kalcium, ami szintén
megtalálható a banánban. És ez csak egyetlen „téli” gyümölcs. Hol van még a narancs, a mandarin, a kivi, és a
fagyasztott, savanyított dolgok. A savanyúkáposzta pl.

nem veszíti el C-vitamin tartalmát a feldolgozás után
sem, és rosttartalma miatt még az emésztésre is nagyon
jótékonyan hat! Aztán ott van a méz: egész évben
fogyaszthatjuk, de ilyenkor különösen jó hatással van a
kora tavaszi, náthás időszakban.
Ugye, hogy nem olyan nehéz a tél végén, tavasz elején
is kimozdulni, feltöltődni? Csak kezdd el, és meglátod,
minden sokkal jobban fog menni. Minden egyes nappal
könnyebb lesz felöltözni és kimenni. Minden egyes nappal könnyebb lesz valamit csinálni magadért ilyenkor is.
Minden egyes nappal jobban fogod magad érezni, nem
csak fizikailag, hanem lelkileg is, mert töltődsz. Mert
magaddal is foglalkozol. Mert az elmédet is meg tudod
pihentetni, fel tudod tölteni. Már napi 5 perccel is!


Gál Ildikó

Logopédiai problémákhoz
vezető rossz szokások
gyermekkorban
Már gyermekkorban kialakulhatnak olyan káros szokások, melyek kedvezőtlenül befolyásolják a hangképzést, a
fogak elrendeződését, a légzést és a nyelést. Ha huzamosabb ideig fennállnak, súlyos következményei lehetnek és
nehezebben orvosolhatók.
Talán az egyik leglátványosabb elváltozást előidéző rossz
szokás az ujjszopás vagy a cumizás. Az ujjszopásnak
leginkább fogazatkárosító hatása van, ha a maradó fogak
megjelenését követően is megmarad a cselekvés. Az ujj
fogakra gyakorolt nyomásának következtében nyitott
harapás alakulhat ki, ahol a nyelv könnyen kibújhat
nyelésnél, tovább károsítva a fogazatot. Az ujj lenyomja
a nyelvet, ezzel megakadályozva, hogy nyelésnél a szájpadláshoz nyomódjon a nyelv, mint normál esetben. Így
a nyelv legtöbbször elől, a felső és alsó frontfogak között
bújik ki nyelésnél, a frontfogak elállóvá válását eredményezve. A szabálytalan nyelés az ujjszopás elhagyása
után is megmaradhat, és tovább torzíthatja a fogakat.
A fogak helytelen záródása beszédhibákhoz is vezethet, valamint megváltoztathatja az arc szerkezetét, az
arcprofilt. Ugyanilyen hatása lehet, ha a szoptatás befejeztével rendszeresen cumisüveggel vagy csőrös itatópohár segítségével tápláljuk gyermekünket.
Az ujjszopás mellett a szájlégzés a másik legkárosabb
szokás. Ilyenkor a gyermeknek folyamatosan nyitva van
a szája, és nem az orrán keresztül, hanem állandó jelleggel a száján vesz levegőt. Ennek legfőbb okozói a gyakori
nátha, orrdugulás, cumizás, allergia, valamint a sűrűn
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2019.

április

jelentkező orrmandula problémák lehetnek. Ha megszűnnek a kiváltó okok, rossz szokásként megmaradhat
a szájon át történő levegővétel. Ez a légzésmód renyhe
arcizomzatot és kusza fogazatot eredményez. Közrejátszik a helytelen nyelés kialakulásában is. Ha a nyelv nem
a szájpadláshoz illeszkedik, hanem lejjebb, akkor nem
tud megfelelően fejlődni az állcsont, mely szűk fogívekhez vezet. Így az újonnan kibúvó maradó fogak nem fognak elférni a fogíven, ezért összetorlódnak.
Vannak további káros szokások, melyeknek szintén negatív fogászati következményei lehetnek. Ilyen a körömrágás, ajkak rágcsálása, szopogatása, a nyelvnyújtogatás, az
ajakharapdálás vagy a ceruzarágás, és a fogcsikorgatás.
Ezekre érdemes minél előbb felhívnunk gyermekünk
figyelmét és leszoktatni róluk. Egy kis odafigyeléssel sok
későbbi problémától óvhatjuk meg gyermekünket.
Gergely Kinga, logopédus
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári tagintézménye


17

EGYHÁZAK

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK

sok
sztályo
e!
3-8. o
részér

Szerda
18:00

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

Csütörtök
17:00

Barátkozók órája
(Isten igéjét tanulmányozók közössége)

a,
borunkb
ngol tá
a
s
k
e
t
ó
e
egyh
lvi tanít
Várunk
nyanye
lvi és a
heted
e
y
n
l
jl
o
e eszt
ah
sével f
é
d
ö
k
û
t.
közrem
dásoda
nyelvtu

Angol

Péntek
18:00

Férfikör
hónap utolsó péntekén

Szombat
17:30

Ifjúsági alkalom,
Baptitea (minden hónap
utolsó szombatja

Vasárnap
09:00

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

10:00

Istentisztelet

Idõpont: 2019. július 15-19.(H-P.)
A tábor naponta
Helyszín:Tordasi Baptista Gyülekezet,
8.00- 15.00-ig tart.
Dózsa György utca 7.
Délelõtt 3 nyelvóra
mellett megismerkedünk
A tábor költsége: 7.000.- Ft/fõ/hét.
a Biblia üzenetével. Ezt is
Testvéreknek kedvezmény!
angol nyelven. Délutánonként
sport, játék és vetélkedõk
További információ, és jelentkezés:
gazdagítják a programot.

Az Isten a szeretet és
a megbocsátás Istene!
Istenünk csodálatos terve az, hogy mi bűnös emberek ne
a kárhozatba jussunk halálunk után, hanem az örök életet kapjuk egyszülött fia, Jézus Krisztus áldozata árán. Ő
kifizette a drága árat és elküldte a földre fiát, aki áldozati
báránnyá lett értünk.
“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el
a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy
üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem
jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van,
mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.”
(Jn 3:16-18)
Sokszor mi emberek azt hisszük, hogy a saját “jóságunk vagy jó cselekedeteink” árán elnyerjük az örök élet
ajándékát a mennyországba. Egyedül Krisztus vére által
18
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Szilágyi Ruth: 20/8862369

Szervezõk: Tordasi Baptista Gyülekezet
Út a Reményhez Gyermek és Ifjúságsegítõ Alapítvány
(www.utaremenyhez.hu)

lehet üdvösségünk és nem a mi erőnk által, hanem az Ő
kegyelme és szeretete által juthatunk az előre elkészített
helyünkre, a mennybe. Elkészítette az igazi ajándékot,
amit nem lehet kiérdemelni, kifizetni, hanem csakis az
őszinte bűnbánat által lehet átvenni.
Így olvassuk a Bibliában: “Ha pedig a világosságban
járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor
közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának
vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1:7)
“Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek
bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta
neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus
Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Fil 2:5-11)
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Eljött a Messiás, a Megváltó, aki az életét adta mindannyiunkért, mert Ő az igazi szeretet! Új parancsolatot
adott Isten az Ő Fia révén: “Az az én parancsolatom,
hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek
titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha
valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15:12-13)
Isten ígérete beteljesedett Krisztus Jézusban és életét
adta értünk a keresztfán. Szenvedett, meghalt de harmadnapra feltámadt és legyőzte a halált. “Az Ige testté
lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel
és igazsággal.” (Jn 1:14)

Ami igazán csodálatos és emberi ésszel felfoghatatlan,
hogy mért szeret bennünket ennyire igazán a mennyei Atya.
Örök életet készített el az Atya mindannyiunk számára: Higgyük el, hogy gondja van ma is ránk! ”...hogy
aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3:15)
Szeretettel kívánok áldott feltámadási ünnepet!
 Bokros László, lelkipásztor
Címünk: 2463. Tordas, Dózsa Gy. 7.
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com
Honlap: www.tordas.baptist.hu
Gyülekezezet pásztora: Bokros László
(Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A KERESZT FELEMEL
A böjti időszakban, ahogy haladunk a nagyhét és húsvét felé, egyre közelebb látjuk magunk előtt azt a jelet,
ami már kétezer éve a megváltás szimbóluma lett. Egy
kínzóeszköz, amelyben szemléljük a bűnt és annak
büntetését, amit Isten az ő Fiára mért helyettünk (Kol
2,14). Látjuk benne a fájdalmat, a szenvedést, amit mi
Istennek okoztunk azzal, hogy eltávolodtunk tőle.
Látjuk benne a halált, az örök ellenséget, a Sátánt, aki
mint „pusztító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen
el.” (1 Péter 5,8)
De mindezek mellett ott van e jelben az a szeretet is,
amellyel Isten „szeretett minket, és elküldte Fiát engesz-

telő áldozatul bűneinkért.” (1János 4,10) A miénk ebben
a drága jelben, hogy Isten bennünket felszabadított a
halál és kárhozat gyötrelmei alól. És bizony, láthatjuk
az üres keresztben azt is, amivel Jézus sírjánál szembesülnek az asszonyok: „Nincs itt, hanem feltámadt!”
(Lukács 24,6)
Egy lelkipásztor mondta egyszer: a kereszt felemel.
Értéket növel, ha így írjuk: +. A kereszt megsokszoroz,
ha így írjuk: x. Még a zenében is felfelé módosítja a
hangot: #.
A mi Urunk, Krisztus keresztjének, a megváltásunknak jele emelje fel szívünket Őhozzá most is, az ünnepre
készülve.
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

Ünnepi alkalmaink

Gyülekezeti alkalmaink

Ápr. 18.

Nagycsütörtök 18 óra – Úrvacsorás istentisztelet

Vasárnap 10 óra – Istentisztelet

Ápr. 19.

Nagypéntek 10 óra – Ünnepi istentisztelet

Ápr. 20.

Nagyszombat 18 óra – Passiós istentisztelet

Minden kedden más és más:
szolgálók órája (2. hét), presbiteri óra (3.hét),
imaóra (4. hét)

Ápr.
21-22.

Az ünnep mindkét napján 10 óra
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet

Szerda: 18 óra – Bibliakör, 19 óra – Énekkar
Szombat 15 óra - Konfirmáció

Elérhetőségek
Kádár Ferenc, lelkipásztor
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap:
www.parokia.hu/lap/gyuro
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MERÜLJ ALÁ
A CSENDBEN!
Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy
az arany a tárnák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban
a tenger fenekén, ott lapul benned, bennem a képlet, mely
orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, melyből kígyózó
út lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned van a béke
terv, melyet ha alázattal megfogalmazol és kimondasz
hangosan, elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik
a gyermekek arcára.
A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent
idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell
mélyedned, hogy felfedezd lelkedben rejlő értékeket. Merülj alá a csendben! Csodálatos érzés ott bent
meghallani a verset, meglátni a festményt, a képletet, a
megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan világra
szülni azt. Egy gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott

lent, belsődben kezd körvonalazódni, még csak dereng,
de Te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász
a mély üregben, sötétben egyedül, dolgozol, megfogod,
megfogalmazod, felszínre hozod, hogy megajándékozd
vele a világot. Csodálatos érzés szülőanyja lenni egy igazi
értéknek, egy szellemi kincsnek, melyben az emberek
meghallgatott imáikra adott választ találnak.
Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy Te értéktelen
vagy, meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned
nincsenek igazgyöngyök, kár is lemerülnöd a hullámok
alá, úgysem találsz ott önmagadban semmit. Azt mondja:
szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked
sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik:
Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre
a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét
írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja
tovább teremteni a világot az Isten, választ küldeni
a sokakat gyötrő kérdésekre. Ne veszítsd el magad,
mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon, piciny ceruzaheggyel írtak
remekműveket!
(P. Böjte Csaba OFM: Nagyböjti gondolatok)

ÁPRILISI LITURGIKUS NAPTÁR

NAGYHETI ÜNNEPI MISEREND



Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúrón
szombatonként előesti szentmise 18 órakor)

Ápr. 14.

Virágvasárnap: a Szentmisében 10 órakor a
Máté evangéliumából vett Passió hangzik fel,
barkaszentelés



Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között
Gyúrón a közösségi házban

Ápr. 18.

Nagycsütörtök: 20.30-kor ünnepi szentmise
az Utolsó Vacsora emlékére, lábmosás szertartása



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30



Péntekenként 17.30-kor Keresztutat járunk a templomban a Nagyböjtben

Ápr. 19.

Nagypéntek: 15.00 órakor Keresztút,
20.30-kor Urunk szenvedésének ünneplése,
virrasztás



Szentségimádás a hónap 2. és 4. szerdáján18 órától

Ápr. 20.



április 5-én első pénteken – szentmise 18.30-tól, előtte
szentgyónási lehetőség

Nagyszombat: 22.00 órakor
Húsvét vigíliájának ünneplése

Ápr. 21.

Húsvétvasárnap: 10 órakor
Urunk feltámadásának ünnepe
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SPORT

FUTBALL

TÉLI „HANGYAINVÁZIÓ”
Nem kell megijedni, semmi rossz nem történt a téli
időszakban a Foci Tanoda háza táján. Sőt! Igencsak eseménydúsra sikerült ez az időszak. Egyesületünk minden
utánpótlás csapata edzésben maradt, edzőmérkőzéseket
játszottunk, labdarúgó és futsal tornákon vettünk részt
legtöbbször megyén belül. Azonban akadtak olyan rendezvények is, amikor megyehatáron túl vittük Tordas
és Gyúró jóhírét. Az MLSZ szervezésében három korosztályunk többfordulós futsal bajnokságban szerepelt,
ahol a gyerekek folyamatos edzésben tartása volt a fő cél.
U13-as csapatunk bejutott a megyei döntőbe. Ugyanezen
korosztályunk a Gárdony kupán ezüstérmmel gazdagodott. Több éve járunk Gárdonyba, ezidáig még nem
sikerült elhódítani a kupát. Ebben az évben tört meg a
jég: U11-es alakulatunk közönségszórakoztató játékkal zsebelte be az aranyérmet. Szinte ugyanez a csapat
a Rákosligeti Foci Farsangon is a dobogó legmagasabb
fokára állhatott. Nem maradtak érem nélkül U9-es labdarúgóink sem. Ők Ercsiben gazdagodtak bronzéremmel.
Legkisebb bozsikos korosztályunk Vecsésen gyűjtötte
a nemesfémeket: kiváló játékuk arany-, illetve ezüstérmet ért. Szerepeltünk többször Száron, Martonvásáron
Bozsik-tornákon, de eljutottunk Tatára, Törökbálintra,
Székesfehérvárra, Vecsésre, Ercsibe, Rákosmentére is.
Edzőmérkőzéseket vívtunk a ráckeresztúri tornateremben Iváncsa és Ráckeresztúr hasonló korú labdarúgóival.
Begyűjtöttünk megannyi egyéni elismerést is. Az invázió
tavasszal folytatódik!

JUBILEUMI SPORTBÁL
A száz éves jubileum jegyében Jótékonysági Sportbálra
gyűltünk össze Február 9-én.
Elnöki köszöntő után egyesületünkben nyújtott
kiemelkedő teljesítményeket díjaztunk, majd kezdődött a bál.
Egy jó hangulatú igazi családias programon vagyunk
túl, ahol a múlt, a jelen, és a jövő találkozott.
Köszönetet szeretnénk mondani a Tordas Község
Önkormányzatának, hogy lehetőséget biztosított a
Bál megrendezésére, a Hangya Művelődési Ház dolgozóinak Éger Lászlónak és Domak Anikónak, valamint Budapest Honvéd labdarúgócsapatának és Májer
Milánnak, egyesületünk volt labdarúgójának, aki a
tombola fődíját szolgáltatta, és hozta el személyesen a
csapat által dedikált saját mezét!
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KÖNYVTÁRI HÍREK

SZŐNI JÓ!
Élménybeszámoló
egy tordasi szövő tanfolyamról
„A nagymamám életében a szövés természetes munka volt,
nekem a hobbim.” – mondja Nóra, egyike azoknak a nőknek, akik a tordasi Teremtőkert téli szövő tanfolyamán
vettek részt. Valóban, a szövés ősi tevékenység, bár napjainkra a használt eszközök mellett az indíttatás is jelentősen átalakult. „A szövés egy olyan kellemes kikapcsolódás,
ahol ki tudom pihenni az egész heti szellemi munkát. Fontos,
hogy alkothatok és a munkám eredménye kézzelfogható.” –
mondja Gyöngyi és hozzáteszi: „Örülök, hogy mindezt egy
olyan közösségben tehetem, ahol jól érzem magam.”
A hosszú téli estéken már nem a kelengyénket, vagy alapvető házi textiljeinket állítjuk elő. Bár a textilipar minden
szükségletünket kielégíti ezen a téren, mégsem versenyezhet a saját tervezésű, kézzel (és szívvel) szőtt szőnyegeinkkel, falvédőinkkel, párnáinkkal. Sőt, aki egyszer beleszeret
a szövésbe, biztos, hogy egész évben alkotni fog a maga
kedvére, és nem szedi szét a szövőszéket tavasszal.
„Mindennemű alkotás, így a szövés terápiás jellegét is fontosnak
tartom. Kifejeződésre jut a saját teremtő erőnk. Egy-egy szőttes
büszke megalkotójaként az önbizalmunk is egészségesen fejlődik.”
– vallja Kogi. „A gyermekeim felnevelése után ezt tartom a második legkedvesebb sikeremnek. Az alkotás örömét tapasztalom
meg általa, a szövésórákat pedig úgy élem meg, mint hajdan az
asszonynépek a fonóban eltöltött időt.” – teszi hozzá Iza.
Kedves Lányok, Asszonyok, májusban ismét indul szövő
tanfolyam. Gyertek alkotni, érezzétek jól magatokat!
 Komoróczki Dóra, szövő oktató
(komodorka@hotmail.com; 30/319-5502)

Április 4-én csütörtökön a könyvtár zárva lesz.
NYITVATARTÁS
hétfő
13.30 - 19.00
kedd
13.30 - 19.00
csütörtök
13.30 - 19.00
péntek
13.30 - 19.00
szombat
8.00 - 12.00
kivéve: minden hónap első szombatján ZÁRVA

„LAPOZGATÓ”
A KÖNYVTÁRBAN
Tekintsünk be a „nagy” könyvekbe Magyarország
életéről. Amit csak ritkán veszünk le a polcokról,
lekerülnek és lapozgathatjuk, jegyzetelhetjük a minket érdeklő részeket.
Szeretettel vár a könyvtár minden kedves
olvasót április 26. péntek 15-18 óráig, és április 27. szombat 9-11 óráig a „nagykönyvek”
betekintésére.
 Krajnyák Zsuzsa

SAJTÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRS
POZÍCIÓBA KERESÜNK KOLLEGÁT
Feladatok:
- értékesítés irodaházi rendezvényeken/piacokon
- áru és személyszállítás, beszerzés, előkészítés

Haladó szövő saját
tervezésű szőttese

Első alkotás,
kistarisznya

50 munkaóra/hét; pihenőnapok: vasárnap, hétfő
A munkanap indítása és zárása Gyúrón van.
Az értékesítés jellemzően Budapesten történik.
Szakmai tapasztalat és alapfokú angol nyelvtudás előny,
de nem feltétel
Megbízhatóság, pozitív és megoldáscentrikus hozzáállás, munkabíró képesség, egészségügyi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány, jó kommunikációs
készség, megfelelő megjelenés valamint B kategóriás jogosítvány vezetési gyakorlattal szükséges!
Fizetés: nettó 220.000 +

Rongyszőnyeg
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Festékes szőttes
halacskás mintával

JELENTKEZÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZZAL:
zsoter13@googlemail.com
+36 30 381 1481
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Hozzávalók:

•

diónyi vaj

•

84 dkg liszt

•

6 dkg élesztő

•

7 tojássárgája

•

50 dkg háj

•

cukor

•

dió

•

só

•

lekvár

RECEPT

KELT HÁJAS

A tojások sárgáját a vajjal habosra kikeverni, utána összekeverni a liszttel, közben az élesztőt cukros tejjel felfuttatni. Ezt is belekeverni. Ezután fakanállal az egészet jó
hólyagosra kiverni.
Megkeleszteni, ha kész kinyújtani, a kinyújtott tészta
felébe belekenni a hájat, összehajtogatni. 10 percenként
háromszor kinyújtani és összehajtani.
Ha kész elnyújtani ujjnyi vastagra. Négyzet alakokra
vágni, megtölteni dióval vagy lekvárral, tojással megkenni, megsütni. Vágott dióval meg lehet szórni.


Czigány Zoltánné Kati néni receptje

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

REJT VÉNY

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

?

Előző havi megfejtés: Petőfi szobor

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.
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KERETES HIRDETÉSEK
Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft
Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre
fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi
hat számban történő, azonos terjedelmű
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 %
kedvezményt adunk. Közösségépítéssel
kapcsolatos hirdetések (pl. tanfolyamok,
táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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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)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Ápr. 15. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

Gyógyszertár
nyitvatartása
(Martonvásár)
H-P 8-17:30

Ápr. 24. Sze
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

