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Gratulálunk a Gatyamadzag Zenekarnak a Fölszállott a páva versenyen elért sikereihez!

11. oldal

KEDVES BARÁTAINK, TÁMOGATÓINK

4. oldal

TISZTELT OLVASÓK!

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, az önkormányzat ilyenkor számol be arról, mit tett, hogyan gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az esztendőben.
Az idei év a csendes munka éve volt. Az év közepére
készítettük el és adtuk be az Egészségház átalakítására,
a Polgármesteri Hivatal felújítására, napelemes rendszerek telepítésére és egy kis zöldségfeldolgozó építésére a
pályázatainkat, közben folyamatosan szépítettük településünket. A sporttelep TAO-s pénzből történő fejlesztésén kívül az idei évi beruházásainkat saját erőből finanszíroztuk. Tavasszal a lakosság bevonásával elkezdtük a
település jövőjét meghatározó Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotását, melyet jövő héten fogad el a testület.
A településünk gazdálkodása az idei évben is stabil volt.
A megtakarításokból és a tartalékból a Jókai utca mögött
egy nagyobb területet tervezünk vásárolni, melyet a közművesítés után a következő években lakótelkekként fogunk értékesíteni. Idén is voltak, akik nem teljesítették
fizetési kötelezettségüket, tőlük közel 11 millió forintot
hajtottunk be az egész közösség érdekében.
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást továbbra is a Fejérvíz Zrt biztosította. A szemétszállítást tavasztól a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. megbízásából a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Kft. végezte. A szemétszállításnál megmaradtak a díjfizetés alóli mentességek és kedvezmények, melyeket az
önkormányzat fizet ki a szolgáltatónak. Befejeződött a
Kölcsey utcát és a Hangya sort összekötő új vízvezeték
építése, így biztonságosabbá vált a település vízellátása.
Óvodánk továbbra is kistérségi fenntartású. A feladatfinanszírozásra adott normatíva fedezte a működés
kiadásait, sőt még kisebb eszközbeszerzések és fejlesztések megvalósítását is lehetővé tette.
Általános iskolánkat és a művészeti oktatást az állam
tartja fent a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
erre kijelölt Tankerületén keresztül.
Néptáncosaink idén több szép elismerést értek el, sokszor
szerepeltek szerte az országban (Kallós Zoltán 90. születésnapjára szervezett rendezvényen, az Országos Táncháztalálkozón, a Figurás bérlet keretében a Hagyományok Házában,
a Halmos Béla Országos Népzenei Találkozón Bonyhádon,
az Operettszínházban rendezett Örökség Gálán). Énekeseink
és zenészeink 10 számban indultak február végén Adonyban
a Pesovár Ferenc Népzenei és Népdaléneklési Verseny döntőjén, ahol 5 kiemelt arany, 2 arany és 2 ezüst értékeléssel tértek
haza. A Pillikék táncegyüttes 2. csoportja a balatonboglári
MÉTA Fesztivál nyertes madocsai koreográfiájával az Erkel
Színházban lép fel december 19-én. Az áprilisi Táncháztalálkozón Németh Ildikó és Szabó Szilárd a néptánc és táncház
mozgalomban való eddigi igen nagy munkájáért, tanításáért
a Táncház Egyesülettől OTP Táncház Érmet kapott. Az idei
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héten pedig a Gatyamadzag zenekarnak drukkolhatunk a
Fölszállott a Páva verseny döntőbe jutásáért.
A HANGYA Művelődési Házunk szervezte településünk nagyobb rendezvényeit. Ezeken felül az épületében
biztosította a civil közösségeink, intézményeink, magányszemélyek és cégek összejöveteleihez, rendezvényeihez és a vásárosok árusításaihoz a helyet és technikai
hátteret. Több új programot, táncos estéket szerveztek,
a meglévőket kibővítették, melyek újabb lehetőségeket
adtak az itt élőknek a pihenésre és a különböző közösségekhez való kapcsolódásra. E programok és rendezvények
idén tovább növelték községünk kulturális jó hírét.
Sportegyesületünk is sikeres évet zárt. Szép eredmények születtek a labdarúgó és a cselgáncs szakosztályokban. Felnőtt focicsapatunk stabilan helyt áll a megye I.
osztályának középmezőnyében, ahol jelenleg a 16 csapatból a 9. Továbbra is aktívan folyik az utánpótlás képzése,
minden korosztályban indítottunk csapatokat a Bozsik
tornákon és a bajnokságokon. Jelenleg 2 edző tanítja futballozni a fiataljainkat.
Most pedig lássuk mi történt még az idei évben:
 az év elején folytattuk a tavaly elkezdett sportöltöző
előtetőjének építését, mely április közepére készült el
TAO-s támogatással
 szintén TAO-s pénzből az előírásoknak megfelelően
körbekerítettük a sportpályát, ráadásként felújítottuk
a parkoló felőli fakerítést
 bekötöttük a csatornahálózatba a Sajnovics téri földszinti lakásunkat
 új burkolatot építettünk a Hangya Művelődési Ház
hátsó tornácán
 több mint 30 elhasználódott közlekedési táblát cseréltünk újra
 egy 6 személyes platós kisteherautót vásároltunk az
önkormányzati brigád munkájának segítésére
 kandelábereket és asztalos kiülőket telepítettünk a
sportpályára, a játszóvár környékére
 egy új, szélesebb járdát építettünk a régi iskola parkolója mellé
 gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki az iskolai kanyarban
 új köztéri bútorokkal, burkolatokkal és növényekkel
felújítottuk a régi iskola melletti parkot
 az újszülöttek ismét emlékfát kaptak ajándékba, amit
a saját kertjükbe ültethettek
 idén is virágokat ültettünk a hivatal ablakaiba és a virágtartóinkba
 kisebb tereprendezés után kőzúzalék terítést kapott a
Rákóczi és a Petőfi utcákat összekötő út
 megtisztítottuk a belógó növényektől az Erdőmajori utat
 idén is megállapodást kötöttünk az agárdi popstrand
szervezőjével, így a tordasi lakosok fél áron látogathatták az agárdi koncerteket
 a közfoglalkoztatás keretében idén 8 munkavállalóval
egészítettük ki az önkormányzat karbantartó brigádjának csapatát
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az idősek segítésére padokat helyeztünk el a temetőbe
a ravatalozóval szemben
 új turistautat alakítottunk ki a Vízügy embereinek a
segítségével a Gesztenyésen lévő kerékpáros pihenő és
a Cifra híd közötti patakparton
 információs táblákat helyeztünk el a település több
pontján a régi Tordas megismerése érdekében
 a korábbi éveknek megfelelően pótoltuk növényeinket,
nagy hangsúlyt fektettünk településünk zöldfelületeinek folyamatos ápolására, melyeket idén is növeltünk
Az előző év végén 10 millió Ft támogatást kaptunk
egy 20x40 m-es műfüves pálya kialakítására, melyet az
MLSZ az idei döntése után jövőre valósít meg. Továbbra
is várjuk a beadott pályázataink eredményeit, melyek ha
kedvezőek, azonnal hozzáfogunk a megvalósításukhoz.
Bár két helyen már próbálkoztunk, még nem sikerült
támogatást szereznünk a legfontosabb gyűjtőjárdánk, a
Hangya sor felújítására. Ezeken kívül számos olyan dolog
van, amely megoldásra, javításra vár. Ezeket az idei évhez
hasonló módon a költségvetés adta keretekből az önkormányzat fizikai brigádjával tervezünk megvalósítani.
Beszámolóm végén köszönöm képviselőtársaimnak,
a bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetőinek,


dolgozóinak, a szülői munkaközösségek tagjainak, az
önkéntes munkát vállalóknak és mindazok munkáját, és
segítségét, akik ebben az évben is hozzájárultak Tordas
működéséhez, fejlődéséhez.
Köszönöm a civil szervezetekben és közösségekben, a
Polgárőrségben, a Sportegyesületben, az egyházi közösségekben tevékenykedőknek és a Tordas Községért Közalapítványban feladatot vállaló kuratóriumi és felügyelő
bizottsági tagoknak, hogy munkájukkal növelték településünk értékeit és öregbítették hírnevét.
Köszönöm azok munkáját is, akik szerkesztik a település, az intézményeink, és a civil közösségeink honlapjait,
akik hónapról hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a
településünk újságját.
Továbbra is számítunk mindannyiuk munkájára, segítségére, hiszen csak így, együtt tudjuk tovább építeni,
széppé, még jobban élhetőbbé tenni településünket.
Köszönöm, hogy meghallgattak.Mindenkinek Boldog,
Békés Karácsonyt, és Kegyelmekben gazdag Új Esztendőt
kívánok!
 (Juhász Csaba polgármester beszéde
a Közmeghallgatáson)

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
ÚJ PADOK A TEMETŐBEN
Régi kérésnek tettünk eleget, amikor padokat helyeztünk el a temetőben, a ravatalozóval szemben. Így a
temetéseken már nem kell állniuk az idősebbeknek és
a rászorulóknak.

AJÁNDÉKOK KARÁCSONYRA
Tordas Község Önkormányzata idén is közel 150
rászorulót tudott egy kisebb csomaggal megajándékozni. Ezen kívül a képviselők december közepén
úgy döntöttek, hogy a 65 év feletti állandó tordasi
lakosok 10 00 Ft értékű Erzsébet utalványt kapnak.
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Tordas Község képviselő-testülete 2016. november 22-én tartott testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:
módosította a közterület rendeltetéstől eltérő használatról, valamint a közterület használatáért fizetendő
díjakról szóló önkormányzati rendeletet
 döntött az utólagos víziközmű csatlakozás rendjéről
és a fizetendő hozzájárulásról
 módosította az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatról szóló önkormányzati rendeletet
 döntött a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
 elfogadta a 2017. évi munkatervet
 döntött dr. Hankovszky Béla lakáskérelméről
 döntött a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi
körzetének módosításáról
 döntött a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásáról
 elfogadta a szennyvíztisztító fejlesztéséről szóló konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását


HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan
elől történő elszállítása) időpontja: január 27.
Salak, hamu elszállítás időpontja: január 23.
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

TISZTELT OLVASÓK!
Elsőként szeretnénk Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánni mindenkinek a Hangya Művelődési Ház
dolgozói nevében. Január másodikán ismét kinyitja kapuit az intézmény, ahol az eddig is megszokott szolgáltatásokat (internethasználat, nyomtatás, fénymásolás)
vehetik igénybe nyitvatartási időben.
Állandó programjaink a hónapban:
3.

kedd

Nyugdíjas klub (kisterem)

4.,11.,
18.,25.

szerda

Uccucára Hacacára babatánc
(kisterem)

11.,25.

szerda

Falugazdász ügyfélfogadás
(kisterem)

5.,12.,
19.,26.

csütörtök

Kreatív csütörtök
az Önkéntesekkel (kisterem)

16., 17.,
23., 24., hétfő, kedd
30., 31.

Kattints nagyi! Számítógépes
tanfolyam időseknek (kisterem)

7.

Garázsvásár (nagyterem)

szombat

Úgy érezzük, hogy a 2016-os évet sikerült méltóan
megünnepelni és búcsúztatni, hiszen december hónapban
hétről-hétre fokozatosan hangolódtunk rá a Karácsonyra
és az év lezárására. Ezúton szeretnénk megköszönni az
Adventi gyertyagyújtásokban közreműködőknek, szereplőknek, hogy előadásaikkal bearanyozták és ünnepibbé
tették a készülődést. A gyertyagyújtást követően a kedves vendégek a téren felállított bódékban szebbnél szebb
kézműves portékákat vásárolhattak és Tordas Község
Önkormányzata jóvoltából finom forró kakaót, teát, forralt bort és sült gesztenyét fogyaszthattak.
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Hangya Művelődési Ház csapata
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November 13. a Magyar nyelv napja.
Ünnepi műsorral emlékeztünk a 3. b osztály előadásában, Boleradszki Edina tanárnő szervezésében.
Valamennyi évfolyam előzetes feladatot kapott, miszerint gyűjtse össze a 10 leggyakrabban használt, illetve
a 10 legkülönlegesebb szót. Érdekes és nagy élmény volt
hallgatni a gyerekek gyűjteményét.
A DÖK szervezésében cirkuszba látogattak diákjaink.
Ebben a hónapban került sor a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi fordulójának lebonyolítására.
Tanítványaink a Székesfehérváron meghirdetett Vörösmarty versmondó versenyen képviselték iskolánkat.

DECEMBERI HÍREK
A december hónap is a versenyek jegyében zajlott.
Részt vettünk Kápolnásnyéken a „Névadónk hava” keretében meghirdetett matematika területi versenyen.
Takács Barnabás
Völgyi Bulcsú
helyezést ért el.

3.a osztályos tanuló
3.b osztályos tanuló

IV.
VI.

3.a osztályos tanuló
4.b osztályos tanuló

Gratulálunk a szép eredményekhez.
December 6-án megérkezett a Mikulás. A kicsiknek a
Művelődési Házba, a nagyoknak az iskolába hozta ajándékát. Köszönjük.
Az osztályok többsége ellátogatott Tárnokra az „Üveggömb gyárba”, ahol megnézhették és maguk is készíthettek karácsonyi üvegdíszeket, valamint vásárlásra is volt
lehetőségük.
December 9-én Suli-buliban szórakozhattak kicsik és nagyok a „Keresd a Mikulást” jegyében.

Szavalóversenyen is képviseltük iskolánkat.
Balog Adél
Tóth Betti Anna
helyezést ért el
Széll Bernadett
helyezett lett.
Gratulálunk.

Novemberben zajlott a Kápolnásnyéken meghirdetett
versmondó verseny, melyen ugyancsak képviseltük iskolánkat.
A Tordasi Gyermekekért Alapítvány szervezésében lezajlott jótékonysági bálról szeretnék beszámolni. Először is köszönöm a Kedves Szülők segítségét. Köszönöm
a sok-sok felajánlást és támogatást, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez.
Köszönöm a diákok lelkes, kitartó felkészülését, a szép
műsort, ezzel meghálálva a sok szülői segítséget. Azt
gondolom, hogy mindenki, aki részt vett a bálban jól
érezte magát.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, a segítséget, a támogatást.

II.

2.a osztályos tanuló pedig III.

Székesfehérváron meghirdetett megyei szintű szavalóversenyen:
Kokavecz Eszter 3.a osztályos tanuló és
Diósi Csenge
4.b osztályos tanulók képviselték iskolánkat.
Dicséret illeti őket.

December 15-én lezajlott a felső tagozatosok „Szép kiejtési versenye”.
16-án pedig az elmúlt évek sikereihez igazodva „Karácsonyi bolhapiacot” szerveztünk, ahol a gyerekek kicserélhették, árulhatták portékáikat. Mindez a karácsony
hangulatában és jegyében zajlott.
December 19-én a Tordasi Színjátszó Társulat iskolánkban bemutatta Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
című karácsonyi jelenetét.
Egy kis tanulság szeretetből, és példaadás a családi összetartozásról és annak fontosságáról.

Felső tagozatosaink is részt vettek Kápolnásnyéken a
„Névadónk hava” címmel megrendezett megyei szintű
matematika versenyen, ahol:

December 20. az utolsó tanítási a nap a szünet előtt. Reggel meggyújtjuk az utolsó gyertyát, majd az 1. osztályosok ünnepi műsorát láthatjuk.

Tóth Kata Martina 5.a osztályos tanuló
II.
Antal Réka
6.a osztályos tanuló pedig III.
helyezést ért el.

A baptista gyülekezet karácsonyi vendégműsorával befejeződik a 2016-os esztendő iskolánkban.

Székesfehérváron a „Láng Hugo” elnevezésű megyei szintű matematika versenyen évfolyamonként 60 versenyző
indult. Iskolánkból
Ulrich Marcell
Tóth Anikó
helyezett lett.

5.b osztályos tanuló 10. helyezett
6.b osztályos tanuló szintén
1 0 .
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Köszönöm mindenkinek a segítő szándékú munkáját és
hozzáállását, a sok szülői segítséget az év folyamán.
Iskolánk nevében kívánok mindenkinek áldott, békés,
boldog karácsonyt, nagyon boldog egészségben és szeretetben eltelő új esztendőt.
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Somfai Sándorné, ig.h.
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Itt van már a tél, orron csíp a szél.
Zúzmarás az ág, fehér a világ.
Lehullott a hó, sok fehér manó
Kiabálja hangosan: hemperegni jó!
Mikor e sorokat írom, még csak a dértől fehér a fű, a
Mikulás sem szarvas szánon érkezett, minden esetre a
gyermekek nagy örömére eljutott hozzánk. De ne vágjunk a dolgok elébe! November 9-én rendkívüli szülői
értekezletet tartottunk az iskolaérettségről, az előadók
Tassy Ildikó, a nevelési tanácsadó munkatársa és Homoki
Zsuzsanna tanárnő volt. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Kosaras Péter Ákos igazgató úr is. November
27-én, a Hangya Művelődési Ház előtt a Katica csoportosok szereplésével gyújtottuk meg az első ádventi gyertyát.
A gyermekek, és óvónőik nagy izgalommal és szeretettel
készültek erre az alkalomra, amelyen sajnos nem először
voltam tanúja, és tapasztaltam - és nem is én vagyok az
első és egyetlen, aki szóvá teszi,- hogy a műsor alatt gyerekek rohangásztak, hangoskodtak. Mondhatnánk elnézően mosolyogva, hát ők még csak gyerekek! Való igaz,
ők igen! De kedves apukák, és anyukák, mi felnőttek vagyunk. Mi UGYE TUDJUK, hogy egy előadás, ünnepi
beszéd, megemlékezés, műsor, mise, istentisztelet, Himnusz, Szózat,- és még sorolhatnám - alatt NEM ILLIK
hangoskodni, a szereplők, nézők előtt és között mászkálni, az előadást zavarni. A mi dolgunk és felelősségünk,
hogy gyermekeinket a közösségi együttélés szabályaival
megismertessük, a helyes viselkedés, az illendőség felé
terelgessük, tiszteletre neveljük. Senki sincs ennek a birtokában a születésekor, meg kell tanulnia, hogy tiszteljük
meg a szereplőket, akik felkészültek, izgalommal állnak
elénk szívet, lelket melengetni, gyönyörködtetni, még akkor is, ha gyerekek, és tiszteljük meg a közönséget, akik
szeretnék a MŰSORT nézni, és hallgatni.
Nos, e kis kitérő után folytatom a Mesevár híreit. Óvodánkban ismét megrendeztük az ádventi vásárt, ahová a
szülők jóvoltából sok szép kézműves termék (gyertyatartók, mécses tartók, ékszerek, aszalt gyümölcs, mézes süti,
befőtt, savanyúság, lecsó, paradicsomlé, stb.) érkezett. A
vásár bevételét és a gyertyagyújtáson összegyűlt ado-
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mányt óvodánk alapítványának, a Százlábú Gyermektámogató Alapítvány javára utaljuk. Köszönjük a szülőknek
a segítséget, felajánlásokat. December folyamán csoportonként nyílt napot tartottunk, a Csibe csoportban december 1-én, és 14-én Mikulást barkácsoltak, ádventi
koszorút készítettek, a Süni csoportban november 24-én
és december 1-én karácsonyi dekoráció, ajtódísz, koszorú
készült, hópelyheket vágtak. Köszönjük a szülők közreműködését óvodánk karácsonyi díszbe öltöztetéséhez. A
Nyuszi csoportban december 13-án mézes sütit készítettünk. A Katica csoportosok az Önkéntes Pont jóvoltából
december 1-én karácsonyi játszóházban vettek részt, december 8-án pedig Tárnokon meglátogatták a karácsonyfadísz készítő üzemet. Gyermekeink az idén nagyon jók
voltak, ugyanis december 5-én meglátogatott bennünket
a Mikulás! Csoportonként zsáknyi játékot, a gyermekeknek apró személyes ajándékot, szaloncukrot hozott, mi
pedig dallal, verssel köszöntöttük. December 6-án pedig
a Művelődési Házban találkozhattunk vele ismét, ahol
kedves műsorral, minden gyermeket csomaggal, és színházjeggyel lepett meg bennünket.(Ugye mondtam, hogy
jók voltunk!)
December 19-én, - mint már hosszú évek óta - visszatérő vendégek, Bokros László és barátai bábelőadását tekintettük meg, karácsonyváró ünnepségünk december 20-án
volt a Katicások műsorával.
Mire a Kisbírót olvassuk, túl leszünk az ünnepeken, így
hát kívánok erőt, egészséget, kívánom, hogy minden kedves olvasó kipihenten, lelkileg feltöltődve kezdje meg az
évet. Az óvoda minden dolgozója nevében kívánok békés,
örömökben gazdag, boldog újesztendőt!


Farkas Istvánné
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ÓVODA

MESEVÁR ÓVODA
HÍREI

EGYHÁZAK

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ADVENTBEN ÍGY
KÉSZÍTETTÜK
SZÍVÜNKET JÉZUS
SZÜLETÉSÉRE
Minden hajnalban Rorate misével vagy a Reggeli Dicséret
zsolozsmájával kezdtük a napot.

NOVEMBER 27.
A közös gyertyagyújtáson szerepeltünk
„Hogy mi a csoda? Ha két ember kibékül.”
Egyházközségünk az első adventi gyertyagyújtáson
Fekete István Rorate című novelláját adta elő Láng Kati,
Szabó-Komoróczky Csenge, Szabó Imre, Téglás Lajos bácsi és Kerényi Csaba közreműködésével. A történetben a
templomban üldögélő két mogorva öregemberrel valóban
csoda történt. Hogy hosszú évek óta tartó, már a pontos okot sem tudó ellenségeskedésüket a hajnali misén a
halál - minden kezdeményezést, békülést örökre elvétő,
haragba záró – közeledő lépteinek megsejtése törte meg
köztük, vagy a mindig előre megbocsátó Atyára tudtak
úgy tekinteni, ahogy aztán a másik emberre néztek? A
meleg lángost eszegető kiengesztelődésük mégiscsak annak a szeretetnek a továbbadása lehetett, amelyet Istentől már rég megkaptak.

DECEMBER 10.
Lelkigyakorlatot tartottunk a Szent József házban
Iránytű az élethez
Hogy miért jó lelkigyakorlaton részt venni? Mert ott
Szentírási alapon, tanult és tapasztalt lelki vezető irányításával egy témakör mentén gondoljuk végig, értékeljük
át, gazdagítjuk új szempontokkal az életvezetésünket.
Az idei adventben rendezett lelki nap témája Ferenc
pápa Laudato Si’ - Áldott légy címet viselő, első önálló enciklikája volt. Ebbe adott bevezetést, ezt ismertette Jácint
atya a részvevőkkel a maga széles látókörű, tudományos
igényességű, mégis eleven stílusában.
Most a www.laudatosi.org weboldalról az ebben a témában készült pápai video angol feliratainak magyar fordítását adjuk közre, melynek megtekintését - mint ahogyan Ferenc pápa
is magát enciklikát
- ajánljuk figyelmébe
minden jóakaratú
embernek :
Hívők és nem hívők
egyetértenek
abban , hogy a Föld
közös örökségünk,
melynek gyümölcseit mindnyájan kellene, hogy élvezzük.
Mégis: mi történik
a világban, melyben
Giuseppe Tonnini: Szent Ferenc-emlékmű (részlet), Róma, Lateráni tér, 1925.
élünk? Szoros kapcsolat áll fenn a szegénység és a bolygó törékenysége között, és emiatt szükséges, hogy más módon irányítsuk a gazdaságot és másképp
tekintsünk a fejlődés értékére. Ez egy új életfelfogás, egy új
életstílus kialakítását feltételezi. Olyan átfogó változtatásra van szükség, mely mindnyájunkat egyesít. Ki kell lépnünk a fogyasztásközpontúságból. Ebben a hónapban egy
különleges imakérést javasolok: Hogy a teremtést, mint
ajándékot óvjuk és kellő gondját viselhessük, művelve és
megvédve azt a jövő generációi számára. Hogy viseljük
gondját mindnyájunk közös otthonának.
Kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
A lelkigyakorlat végén a betegek szentségét vették fel
az arra elszántak:
Jézus messiási küldetésének egyik nagy jele a betegek
gyógyítása, s apostolaitól is elvárta, hogy gondjuk legyen
rájuk (Mt 10,8). Márk leírja (6,13), hogy a betegeket olajjal kenték meg. Az olajat általánosan használták a fájdalom enyhítésére, de itt a megkenés a kegyelmi gyógyítás
eszköze. Természetes, hogy a betegek az Egyház kegyelmeinek szétosztásában is sajátos helyet kapnak. Nem
csodálatos gyógyulásra gondoltak elsőként, hanem Isten
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irgalmas segítségére, amelyben benne
van a bűn bocsánata
is. A betegek kenetének értelme tehát
ez: az Úr olyan segítséget ad a betegnek, amilyenre jelen
helyzetében üdvössége szempontjából
szüksége van. A
szentség által segíti
Krisztus beteg testvéreit, hogy a betegség keresztjét az
ő keresztjével egyesítve hordozzák, a feltámadt Krisztus
erejével győzedelmeskedjenek a betegségből származó
csüggedés, félelem, hitben való ingadozás kísértésén, és
végül eljussanak az örök életre.
Kórusunk vidáman gyakorolt az adventi koncertre.
Ha Te is örömmel énekelsz, csütörtökönként köztünk
a helyed!
Az Újszülött Jézusnak énekelt karácsonyi zsolozsma
fohászával kívánunk Áldott Új Évet minden tordasi
lakosnak:

Minden vasárnap adventi jótetteink szalmaszálait tettük a jászolba, hogy Karácsony éjszakáján a Gyermek
Jézus szívét megmelegítsék. Ez a kisgyerekek számára
buzdítás a heti jócselekedetekre.

„Te magadra vetted az emberi gyengeséget,
légy a vakok világossága, a gyengék erőssége,
a bajbajutottak vigasztalása!
Te szegénynek és alázatosnak születtél,
tekints jóságosan a szegényekre és vigasztald őket!”

Ezt a hírt kaptam a Tordasi Katolikus Karitásztól:
Köszönjük a híveknek a karácsonyi ajándékokhoz
nyújtott nagylelkű anyagi támogatását, valamint a
természetbeni adományokat:
Gáspár Csabáéknak, Varga Attiláéknak és Weinelt
Lászlóéknak.
Tordasi Katolikus Karitász

JANUÁRI LITURGIKUS NAPTÁR




December 7-én az otthon hittanosaival Szent Miklós
püspök legendájáról és az Angyali Üdvözlet kapcsán
őrzőangyalunkról beszélgettünk. Az otthon betegeiért, minden lakójáért, az ő szeretteikért, az ott dolgozókért és minden tordasiért együtt imádkoztunk.
Áldott Karácsonyt kívánunk Nektek is!
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Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
(Gyúró szombati előesti szentmise 17 óra)
Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)
Elsőpénteki mise 18.30, előtte 17.45-től gyóntatás
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
Minden hónap 1. és 3. szerdáján Szentségimádás
este 20.30

Jan. 6.
péntek

Vízkereszt parancsolt ünnep, szentmise 19 óra

Jan. 13.
és 27.
péntek

Bibliaóra (közösségi ház) 19 óra
9

BAPTISTA GYÜLEKEZET

LELKIPÁSZTOR
BEIKTATÁS
2016. november 27-én nagy nap virradt gyülekezetünk
életében. Nagykorúak lettünk!
Tavaszi önállósodásunk után saját lelkipásztorunk is
lett Bokros László testvér személyében, akit ezen a
napon avattak fel népes gyülekezet, rokonság és lelkipásztorok előtt.
Az alkalmat Varga György budafoki ügyvezető lelkipásztor vezette le. Történelmi áttekintést Kovács Géza
bácsi, 92 éves lelkipásztor adott, aki Lacit 1988-ban
merített be megtérése és hitvallása után. Párhuzamot
vont a bibliai Akvila és Priszcilla házaspár életével,
akik úgy, mint Laci és Ancsa, polgári foglalkozásuk
mellett teljes életüket az Úr Jézus Krisztusról szóló
örömhír terjesztésének szentelték.
Istenünk igéjét Papp János egyházelnök testvér szólta
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az 1Kir19:6-8 alapján. Kiemelte, Lacira is erő felett való
út vár, de mennyei Atyánk gondoskodik az „üzemanyagról”, mint Illés esetében a csodás energiát adó sült
lángosról és korsó vízről.
Bokros testvér fogadalomtétele, majd a Szentlélek vezetését kérő imádságok után átvehette szolgálati levelét.
Meghatóan köszönte meg a támogatást. Hálás Istennek, amiért kiemelte őt fiatalon a csapnivalóan rossz
életviteléből, átformálta, s felkészítette a szolgálatra.
A feladatokat feleségével közösen, egymást kiegészítve végzik népes családjukkal együtt, kikből hárman
a zenei szolgálatot látták el az alkalmon, kiegészülve
2 fiatal testvérrel. Külön üdvözölte kollégáit, akiknek
örült, hogy elfogadták a meghívást.
Köszöntések sora következett: a gyülekezet, a Dunántúli Egyházkerület, a Presbiteri Tanács, a helyi
lelkészek, az Evangéliumi Börtönmisszió és a család
részéről. Az alkalom a Művelődési Házban kötetlen
beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult.
Istennek legyen dicsőség érte!
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KEDVES BARÁTAINK,
TÁMOGATÓINK
Az Alapítványunkat kéréssel kereste meg egy ismerős,
hogy Ungvár mellett Homokon van egy magyar cigány
keresztény közösség, ahol nagy szükség lenne a lelki és
minden más jellegű segítségre.
Áprilisban voltunk ott először, nagyon sokan jöttek el
rengeteg kisgyerekkel. Láttam olyan karon ülő gyermeket,
akin alig volt ruha, legfeljebb egy méretben óriási pólóval,
cipő nélkül. A csípős idő ellenére sok gyerek papucsban
vagy mezítláb érkezett. Ezt a szükséget látva lelkesültünk
fel, hogy ha karácsony előtt újra mehetnénk, akkor cipőt,
csizmát kellene hoznunk, az lenne a legnagyobb segítség.
Az Út a Reményhez Alapítvány egy non-profit szervezet, csak önkéntes adományokból tartja fenn magát. Tehát ha kapunk, tudunk adni mi is.
Felbuzdulva a látottakon, Bokros Ancsa segítségével
gyűjtést szerveztünk Tordason, Gyúrón, Martonvásáron
és az Érd-Ligeti Óvodában. Az Alapítvány korábbi adományozói között is meghirdettük a szükséget. Hála Istennek,
halló fülekre és kész kezekre talált a felhívás és 140 pár
jó minőségű használt cipő, csizma jött össze. 2 pénzadományt is kaptunk, amiből új, jó minőségű csizmákat tudtunk beszerezni kedvező áron. Köszönet érte Zsuzsának!

A második adomány a Péceli Baptista Gyülekezettől érkezett, amiből többféle édességet tudtunk vásárolni.
Hála és köszönet minden támogatásért!
Ukrajnába az utunk nagyon viszontagságos szokott
lenni. Útlevélre van szükség a határátlépéshez, sokszor
órákba telik az átjutás, és bizony az utak minősége összehasonlíthatatlan a magyarországi viszonyokhoz képest.
Önkénteseink segítségével, és plusz egy személyautóval
sikerült átvinni a nagy mennyiségű adományt. Mikor
odaérkeztünk, már kb. 80 gyerek és szüleik várakoztak. Meglátva a kisbuszt, még vagy 100 gyerek sereglett
a helyszínre. Nagyon izgatottak voltak, rövid éneklés,
bibliai történet, és játékok után jött a mikulás. Nagyon
megható volt számomra, ahogyan az édességre éhes gyerekkezek kitépték a szaloncukrot a mikulás kezéből és a
lehető legrövidebb időn belül el is tüntették. A cipőkért és
a csizmákért közelharc volt a szülők között.
Köszönjük, hogy adtatok, hogy örömet szerezhettünk
és továbbadhattuk a szereteteteket.
Ha szeretnétek támogatni munkánkat, számlaszámunk
a következő:
Út a Reményhez Alapítvány
OTP Bank
Számlaszám: 11721026-20268101-00000000
Tisztelettel: Szilágyi Ruth
Út a Reményhez Alapítvány



RENDSZERES ALKALMAINK
09:00

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

10:00

Istentisztelet

Vasárnap

Szerda

18:00

Péntek

18:00

Szombat

18:00

hónap 1-3. szerda: Házi közösség
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör
Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)
Ifjúsági alkalom
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Baptitea alkalom minden hónap
utolsó szombatján
11

RECEPT

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

SZILVESZTERI
TRADÍCIÓ
(HÁJAS TÉSZTA)
Ha végig gondolom az ünnepeinket, talán a szilveszter
az, ami, ha hagyományként követünk valamit, az élesen
él bennem. Nem a karácsonyi asztal maradt emlékül,
abból csupán annyi, hogy anyu általában dolgozott. Ha
szenteste nem, a két ünnep egyikén biztosan. Az állattenyésztés az már csak ilyen. Az állatoknak enni kell, és
a teheneket fejni kell ünnepnapokon is. Persze adódott
ez így pár évente szilveszter napján is. Egy viszont minden körülmények között megjelent, ha nem óév búcsúztatóként, hát újév köszöntéseként. Fodros hájba tekert
kolbásszal töltött tüskepecsenye, és az a bizonyos hájas
tészta, ami az évnek csak ezen a napján és csak abban
az üvegtálban került terítékre. A tél beköszöntével egyre
másra lehetett hallani hajnalonként a felvisító disznók
hangját, majd azt a jellegzetes gázpörzsölő hangot. Disznóvágás. Disznóvágás van valakinél a környékünkön, és
évente egyszer nálunk is. Majd pár óra elteltével ott lóg a
szárítókötélen az a háj kifagyni, amit anyu később lehártyázott, majd húsdarálót szerelt a konyhaasztal sarkára
és ledarált. Majd pontosan olyan elképedve néztem, miként keni bele a süteménynek szánt tésztába, mint tegnap a lányom. Délután felhívtam az anyut, hogy megvan
e még az a tál, és kölcsön kérhetném-e, mert ha nem is
hájast, de egy vajas tésztát Én is készítenék, és úgy tálalnám abban a tálban. Pár pillanat múlva már kocsiban is
ültünk és mentünk a tálért. Álmomban sem gondoltam,
hogy a tállal együtt a kezembe nyom egy adag megtisztított, ledarált hájat, és vele együtt a receptet. És közben
mutatta, az Ő tésztája már ott pihent a hűtőben. Hazáig
meséltem a lányoknak a tésztáról, és hogy mennyit morgolódott a mama régen. Kinyílik-e sütés közben vagy sem,
kifolyik a lekvár, szárít a sütő, vagy éppen égeti az alját.
Hazaérve begyúrtam életem első hájas tésztáját, majd vi12

gyorogva vettem ki a sütőből, hogy, jaj de jó, nekem is
kinyílt, és, jaj de jó kifolyik a lekvár, akárcsak anyumnak.
Majd akkurátusan belepakoltam az üvegtálba, amolyan
őrizem a hagyományként. Nézegettem az asztal közepén
és eszembe jutott anyu tésztája a hűtőben. Vissza kell
vinnem a tálat. Vissza kell adnom, hogy tálalni tudja és
keresek magunknak idehaza egy számunkra követhető hagyományt. Áttálaltam. Azóta többször hallottam
koccanni az üvegedény tetejét. A recept, amit a kezembe
adott, a következő.
Hájas tészta bármilyen süteményhez
70 dkg liszt, 40 dkg tisztított, darált háj, 2 kanál
jó tejföl, 1 egész tojás, 1 dl fehér bor (helyette esetleg 1 kanál ecet - én ezt választottam, 1 kanál fehér
balzsamecetet), 1 csapott kávéskanál só, ugyanannyi
cukor, szódavíz vagy víz. (a víz kb. 2 dl volt, ami lágy,
ruganyos tésztát engedett gyúrni)
A kapuban utánam szól az anyu, hogy Ő élesztőt is
szokott hozzá tenni, ezért Én is morzsoltam hozzá egy
kocka élesztőt.
A hájat 10 dkg liszttel jól eldolgozzuk és hidegre tes�szük. A tejfölben elkeverjük a tojást, az élesztőt, az
ecetet és a cukrot. A lisztben a sót. A lisztet elkezdjük
összegyúrni a tejfölös keverékkel, majd apránként hozzáadjuk a vizet. Utána a tésztát vékonyra nyújtjuk és
elkenjük rajta a hájat.
Fél órás pihenő időkkel négyszer hajtogattam meg,
majd kinyújtottam, és amit mindig láttam az anyutól,
gázlángon átforrósított késpengével téglalapokra vágtam. Hol lekvárral, hol mák töltelékkel töltöttem be.
Félbehajtva, a széleket összenyomkodva, egy felvert
tojással megkenve kerültek a sütőbe 180 fokra, majd
miután kihűlt, az üvegedénybe.
Mák töltelékként fél dl vízben felolvasztottam 10 dkg
porcukrot egy csipet sóval, majd a tűzről levéve 10 dkg
darált mákot és egy citrom héját reszeltem hozzá.
Mióta elkészült, búcsúztatjuk az évet a lányaimmal.
És most, miután leírtam a sorokat, kívánok vele BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
 (http://kekterasz.blogspot.hu)
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Másfél éve költöztünk Pilisborosjenőröl Gyúróra. Azóta itt élünk legkisebb fiúnkkal és igyekszünk egyre jobb
sajtokat készíteni vevőink részére. De kezdeném az elején, hogyan is indult el a sajt a mi életünkben.
Pár éve összefutottunk férjem egyik egyetemi évfolyamtársával, akinek már több mint tíz éves sajtkészítői
tapasztalatai voltak . Nagyon örültünk a találkozásnak,
mert terveztük, hogy valódi vidéki környezetbe költözzünk, hogy a sajtkészítéshez szükséges állatokat is megfelelő környezetbe tudjuk elhelyezni.
Mivel tréner/ coach/ szervezetfejleszőként dolgozunk,
kötetlen saját céges kereteken belül tudtunk időt szakítani arra, hogy belemélyedjünk a sajtszakmába.
Hamarosan elvégeztem a hivatalos OKJ sajtkészítő
képzést, utána pedig svájci és holland sajtmesterektől
tanultam tovább. Jelenleg gyakorlóhelyként működünk;
jó érzés továbbadni tapasztalatainkat a sajtkészítő képző
iskola hallgatóinak.
Hamarosan elkészül egy oktatófilm is, amiben mi is
megjelenünk az egyik legnépszerűbb sajtunkkal, a pa-
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renyicával (a kisfilm az Agrár Kamara honlapján lesz hamarosan látható).
Készítünk lágy friss sajtokat, félkemény, valamint finom, érlelt kemény sajtokat. Sok olyan vevőnk van, akik
kifejezetten azért is keresnek bennünket, mert tejcukor
allergiával küzdenek és most már tudják, hogy a Zsótér
Sajtház ’öreg’ sajtjait probléma mentesen fogyaszthatják.
Nagy örömmel veszünk részt a környéken szervezett
termelői piacokon, Tordason és Martonvásáron. Állandó
jelleggel Budapesten a VI. kerületben, az Oktogon mellett
lévő Hunyadi téri piacon vagyunk megtalálhatóak, valamint a II. kerületben a Máriaremetei termelői piacon,
Nagykovácsiban és időnként Százhalombattán is.
Egyre több vállalati rendezvényre vagyunk hivatalosak,
valamint a Mozgó Piac alkalmain is megtalálhatóak a
sajtjaink.
Családi, céges rendezvényekre rendelhetnek nálunk
sajttálakat, sajtdesszerteket. Tudunk segíteni abban is,
hogy milyen sajt illik a különböző borok, gyümölcsök
mellé. Várjuk szeretettel minden kedves vásárlónkat a
termelői piacokon, illetve be lehet jelentkezni telefonon
: 06 30 9522 945, 16 31 381 1481 és itt Gyúróra is el lehet
jönni hozzánk sajtot kóstolni, vásárolni. Amíg becsomagoljuk a kiválasztott finomságot, addig a kisgidákat
lehet simogatni.
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ZSÓTÉR SAJTHÁZ
–GYÚRÓ

SPORT

FUTBALL

FUTBALL HÍREK
Megye III-as keretünk a téli szünet alatt kispályás tornán
vett részt. Az első mérkőzésre november 18-án, pénteken
került sor, ahol 1:0-ás győzelmet aratott a Tordas II, így
kispályán is folytatódik a győzelmi széria.
A megyei III. osztályból összeállított kispályás labdarúgó
csapatunk szép győzelmet aratott a legutóbbi fordulóban
december 3-án, az „Újbuda Liga Live Soccer League” 5.
fordulójában. A végeredmény: Gresham - Tordas Se 0:8. A
nagy gólkülönbségnek köszönhetően pedig már a második helyig sikerült előre lépni.

Fradi látogatás

December 3-án, szombaton legkissebbjeink két teremtornán is szerepeltek.
Míg az U8-as korosztálynál 2. helyezést értünk el Törökbálinton (büntetők döntöttek), addig U11-es csapatunk a
bronzérmet szerezte meg Budafokon.
Szép volt srácok!
December 6-án együttműködő partnerünk, a Ferencvárosi Torna Club képviselői látogattak el a tordasi iskola növendékeihez, óriási élményt szerezve ezzel a gyermekeknek. Gyömbér Gábor, Csomor Erika és Pécsi Annamária
szereztek a diákoknak nagyszerű Fradi-élményt.

U8

Tordas II

U11

JUDO - CSELGÁNCS

JUDO HÍREK
A 2016-os év utolsó versenyein is nagyon szépen teljesítettek versenyzőink.
November 23-án Zágrábban, a 24. ”Lika Kupa” Nemzetközi Judo versenyen lépett tatamira négy judokánk. Ezen
a nagyszabású nemzetközi tornán, amelyen 10 ország 73
klubbal és 624 versenyzővel képviseltette magát.
Lövei Dániel, Lövei Vilmos, Tóth Boglárka és Tóth Levente nagyon erős és színvonalas küzdelmeket vívtak.
14

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2 017.

január

Hármuknak sikerült az élmezőnyben végezni.
Eredmények:
Lövei Vilmos
V.
Tóth Boglárka VII.
Lövei Dániel
IX.

megmérettetése volt ez a verseny, nem lett dobogós, de
ügyesen küzdött.
A verseny időszak befejeztével kezdődik az alapozás és
reméljük, hogy 2017-ben is szép eredményekkel gazdagíthatjuk a Tordas SE „éremtábláját”.

December 4-én, a Tokodaltárón megrendezett Mikulás-kupán Lövei Vilmos, Lövei Dániel, Tóth Boglárka a
dobogó legmagasabb fokára állhattak. Tóth Levente harmadikként végzett. Krepuska Györgynek első komolyabb

Szakosztályunk nevében mindenkinek Boldog Új Esztendőt kívánunk.
 Kalamár Domokos
testnevelő tanár/edző

POLGÁRŐR HÍREK

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Polgárőr társainknak és támogatóinknak köszönjük a tavalyi egész éves munkát és támogatást. Mindenkinek Boldog Új Évet kívánunk.
Továbbra is várjuk a szolgálatra jelentkezőket,
a munkánkhoz hozzájáruló támogatókat, és az
adózásnál felajánlható 1 %-okat, adószámunk:
19097439-1-07.
 Tordasi Polgárőrség vezetősége

APRÓHIRDETÉSEK

Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) előzetes telefonos
egyeztetés után tart ügyfélfogadást.
Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasiaknak:

Nem tordasiaknak:

Nem tordasi magányszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

egész oldal 20 000 Ft

egész oldal 25 000 Ft

fél oldal 12 000 Ft

fél oldal 15 000 Ft

negyed oldal 7 000 Ft

negyed oldal 9 000 Ft

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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nyolcad oldal 4 000 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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MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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

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

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007;
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:

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

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

Háziorvosi rendelés
Tordas:

Gyógyszertár
nyitvatartása:

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

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

