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Iskolai évzáró
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MAJÁLIS

MEGÚJULT A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Lassan beérnek az elmúlt hónapok munkáinak gyümölcsei, egyre több helyen kezdődnek önkormányzati beruházások, szépítések Tordason. Az elmúlt hetekben megérkezett az Egészségház átalakításáról-felújításáról és az
önkormányzati épületek (többek között a Hivatal) energetikai korszerűsítéséről szóló támogatói értesítés. Ennek
értelmében a támogatói szerződések megkötése után
rögtön kezdődhet a beruházás elindításának előkészítése.
Befejeztük az I. világháborús emlékmű és környékének
felújítását, és elkezdtük a 20x40 m-es műfüves pálya építését is. A kosárlabda pálya sem tűnik el, ideiglenesen az
aszfaltos kézilabda pályára keresztbe alakítjuk ki. Hosszú
távon a strandröplabda pálya mellett tervezzük kiépíteni
az új streetball pályát, de ennek még keressük a forrását.
A fűnyírások mellett újra teleültettük virágokkal az
ágyásainkat, virágtartóinkat, lassan a helyükre kerülnek
a levendulák. Közben folyik a sportöltöző bővítésének-átalakításának tervezése és a tornacsarnok tervezésének
előkészítő munkái. Újabb pályázatot adunk be az egész

életen át tartó tanulás hozzáférésének biztosítására,
melyben újabb programokat tervezünk megvalósítani a
Hangya Művelődési Házban.
Az elmúlt években a település lakossága megszokta,
hogy az önkormányzati brigád végzi a karbantartásokon
kívül a kisebb fejlesztéseket. A tervezett munkák meghatározásánál a brigádvezetővel az egész települést figyelembe véve határozzuk meg a napi feladatokat. Ezeket az
időjáráson kívül befolyásolják a különböző rendezvények,
ünnepek (pl. Húsvét, Majális, Anyák napja), előre ki nem
számítható események és az éppen végzett feladat igénye.
Így nem mindig tudjuk azt megvalósítani, amit hetekkel
korábban terveztünk. Szeretnénk előbb vagy utóbb mindennek a végére jutni, így mindig úgy dolgozunk, hogy
jó ideig ne kelljen felújítani, amit készítettünk, és kevés
energia kelljen a szinten tartásához.
Nagyon sok visszajelzést kapunk a település rendezettségét illetően is, melyek az Önök, itt élők munkáját
is dicséri. Köszönjük, hogy eddig is fontosnak tartották
a környezetük szépségét és kérjük, hogy továbbra is dolgozzunk együtt másokért, a településünkért!
 Juhász Csaba

TÁJÉKOZTATÁS
rendelet módosításról

MEGÚJULT AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
ÉS KÖRNYÉKE
A Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsága 500 000 Ft-os támogatásával
megújult az I. világháborús emlékmű és környéke. A
támogatásból egy burkolt félköríves tér épült térkőből az
új járda mellé, új padokat helyeztünk el a tér oldalainál és
világítást építettünk ki. Varga Ernő jóvoltából megtisztításra került az I. világháborús emlékmű. Virágágyásokat alakítottunk ki, és új növényzet került a padok és az
emlékmű köré.
Az evangélikus templom bejáratától átépítettük az
óvodához vezető járdát. Ezzel befejeződött a régi iskola-óvoda közötti parkunk rendezése. Reméljük, így még
nagyobb örömmel használják majd az új járdát és teret!
 Juhász Csaba
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a
természetben nyújtott szociális- és egyes személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletének temetési segélyre vonatkozó rendelkezéseit
az alábbiak szerint módosította:
Rendkívüli települési támogatás adható annak, aki az
elhunyt eltemettetéséről gondoskodik annak ellenére,
hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik.
A támogatás azt az állandó tordasi lakóhellyel rendelkező lakost illeti meg, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000,- Ft-ot, egyedülálló esetében pedig a 142.500,- Ft-ot. A támogatás
összege a számlával igazolt temetési költség 50 %-a,
de legfeljebb 100 000 Ft.
A támogatás indokolt esetben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújtható. Ez esetben az eljáró
döntéshozó megvásárolhatja a temetkezéshez szükséges kellékeket, vagy határozatban átvállalja a temetési
számla egy részének közvetlen kifizetését. Ez esetben sem lehet több a kifizetett támogatás összege
150 000 Ft-nál.
A rendelet teljes egészében megtalálható Tordas Község
hivatalos honlapján és hivatali helységében.
TORDASI
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FIGYELEMFELHÍVÁS

Tordasi Tanulmányi

adókötelezettséget érintő
változások bejelentésére!

DIÁKÖSZTÖNDÍJ

Az
ingatlannal
(lakás,
melléképület, telek)
kapcsolatosan bármilyen adókötelezettséget érintő
változásról (használatbavétel, szerzés, értékesítés, bontás, öröklés stb.) a változást követő 15
napon belül az adóalanyoknak adóbevallást kell
tenniük annak ellenére, hogy adókötelezettséget
érintő változás csak következő év január 1-jével
vehető figyelembe.
Amennyiben bevallási kötelezettségüknek nem, vagy
késedelmesen tesznek eleget, úgy a magánszemély adózónak 200 ezer forintig terjedően, más adózónak 500 ezer
forintig terjedően mulasztási bírság róható fel.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

TÁJÉKOZTATÁS
anyakönyvi eseményekkel
kapcsolatos ügyintézésről
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy helyettesítés miatt 2017. május 8-tól az anyakönyvi ügyintézés
előzetes telefonos egyeztetés alapján - hétfői napokon
7.30-9.30-ig - a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban
zajlik. Előzetes bejelentkezés alapján azonban a Tordasi
Polgármesteri Hivatalban (várhatóan pénteki napokon) is
fogadja az anyakönyvi ügyekben hozzá fordulókat Winkler Rózsa anyakönyvvezető.
Elérhetősége: Martonvásári Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár, Budai út 13. Tel: 460-004

TÁJÉKOZTATÁS
házasságkötés díjának
változásáról
Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 9-i rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy
továbbra is biztosítja a házasulandóknak az ingyenes
házasságkötés lehetőségét munkaidőben, valamint az
arra kijelölt hivatali helyiségben.
Azonban ha házasságkötésüket hivatali időn túl és hivatali helyiségen kívül, hivatali helyiségen kívül és munkaidőben, munkaidőn túl, de hivatali helyiségben kívánják
hivatalossá tenni, a házasságkötés díja 20.000,- Ft + Áfa
összegre változott.
TORDASI
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Tordas Község Önkormányzata ezennel kiírja a
2017/2018-as tanévre a Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíj pályázatot, Szakgimnáziumok, Szakközépiskolák és szakiskolák tanulói részére.
A pályázat benyújtható 2017. szeptember 1-től - 2017.
szeptember 31-ig.
A pályázat kötelező mellékletei:
 Az oktatási intézmény által kiállított eredeti tanulói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanévről, a pályázónak és a
vele egy háztartásban élő nappali tagozaton tanuló(k)nak.
 Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők (pályázati beadás előtti hónap) nettó jövedelméről.
 Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők számáról
(lakcímnyilvántartás alapján).
A beérkezett pályázatokat Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete bírálja el 2017.10.31-ig.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható Tordas Község hivatalos honlapján és a hivatali helységében.

TÁJÉKOZTATÁS
Öreghegyi ingatlanok
ellenőrzéséről
Az Öreghegyi ingatlanok ellenőrzése 2017.05.11-én elkezdődött. Aki építményadó bevallási kötelezettségének
nem tett eleget, de ezen felhívásunkat követően haladéktalanul pótolja, akkor ez esetben a mulasztási bírság
kivetésétől eltekintünk.
Kérjük az érintettek szíves együttműködését és a helyrajzi számok ingatlanokon történő feltüntetését!

Tisztelt vállalkozók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. évi iparűzési adó bevallás benyújtásának, valamint az
adó megfizetésének határideje május 31.
Kérjük, hogy a bevallásokat szíveskedjenek pontosan
kitölteni, mivel azok ellenőrzésre kerülnek. Fontos, hogy az elérhetőségük feltüntetésre kerüljön az
egyeztetések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Amennyiben adó-visszaigénylésük keletkezik,
azt az arra szolgáló betétlapon is külön jelezni kell, a
bankszámlaszám feltüntetésével egyidejűleg.
Kérjük az iparűzési adó hatálya alá tartozó adózókat,
hogy a fenti határidőket betartani szíveskedjenek!
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Az elmúlt időszakban sajnálattal tapasztaltuk, hogy a
temetőben az ott keletkezett zöldhulladék nem megfelelő
helyen kerül elhelyezésre.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan elől történő elszállítása) időpontja: Június 23.
Zöldhulladék elszállítása (kerti hulladék, termelt
haszonnövények maradványai): Június 13.

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

Kérjük, hogy a síremlékekről leszedett, elszáradt virágokat, koszorúkat, az elhasznált mécseseket a kijelölt lerakóhelyekre szíveskedjenek elhelyezni annak érdekében, hogy szeretteink síremléke, nyughelye és környezete
szép és rendezett maradjon.

A 2017-ES MAJÁLIS VERSENYEINEK GYŐZTESEI:
A 2017-es
Duatlon dobogósai:
Ifjonc lányok kategória:
1. Tóth Boglárka
2. Radics Mira
3. Botta Borbála
Ifjonc fiúk kategória:
1. Ulrich Bence
2. Balog Marcell
3. Kerényi Balázs
Suhanc fiúk kategória:
1. Varga Gábor
2. Pajer Sándor Balázs
3. Kónya Bence

Felnőtt nő kategória:
1. Blaskó Orsolya
2. Hajbin Tímea
3. Kubinyi Emese
Felnőtt férfi kategória:
1. Balog Csaba
2. Tóth Előd
3. Hajbin Gergely

Pupi és csapata - Remek aperitif, csülök és köröm türelemmel főzve, az asszonyi elnyomás ellenére.
Puconci-Battyánd csapata - Barátságukért, szeretetükért,
dödölléért, pacalért.
Superman csapat - Jól megválasztott báránysültért, mediterrán fűszerezésért.

Éltes nő kategória:
Kovács Mónika

A 2017-es Strandröplabda bajnokság dobogósai:

Éltes férfi kategória:
Kerényi Csaba
Báhidszki Gábor
Tóth Ernő

Júniusi programajánló:
06.02. (Péntek) 19:00-tól – Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából filmvetítéssel egybekötött előadás.
Előadók: Illésfalvi Péter (hadtörténész), Maruzs Roland
(alezredes) . A rendezvény ingyenesen látogatható.
06.10. (Szombat) 7:00-11:00 – Tordasi Garázsvásár
Asztalbérlés: 500 Ft
06.10. (Szombat) 21:00 – Nyárindító Disco
Belépő: 500 Ft (Minden vendég welcome drinket kap)

Állandó programjaink:
06. 12./19./ 26. (Hétfő) 8:30-9:30 – Gerinctorna
időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisteremben.
06. 12./ 19./ 26. (Hétfő) 16:00-17:30
Kattints nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! 4

A 2017-es Főzőverseny dobogósai:

Bagázs, Öregfiúk, Anonymus
Ezúton is szívből gratulálunk a győzteseknek!

Haladó csoport. A becsatlakozás lehetséges! Jelentkezni
lehet a +36 20 245 67 34-es telefonszámon.
06. 06./ 13./ 20./ 27. (Kedd) 16:00-17:30
Kattints nagyi! Számítógépes tanfolyam időseknek! Kezdő csoport. A becsatlakozás lehetséges! Jelentkezni
lehet a +36 20 245 67 34-es telefonszámon.
06. 06./ 13./ 20./ 27. (Kedd) 18:00-19:00
Gerinctorna fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a
kisteremben.
06. 07. /14./ 21./ 28. (Szerda) 10:00
Uccucára Hacacára baba-mamatánc Mihovics Márti
vezetésével a kisteremben.
06. 14./ 28. (Szerda) 13:00-16:00
Falugazdász Ügyfélfogadás a kisteremben.
06. 01./ 08./ 15./ 29. (Csütörtök) 15:00-16:00
Kézműves foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében.
TORDASI
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Közeledik a tanév vége, sokasodnak a feladatok, a
tennivalók. Bővelkedünk programokban, versenyekben,
közelednek a tanév végi kirándulások, majd az év végi
zárások, s észrevétlenül ismét itt a nyár.
Nagyon sok területi, megyei, sőt országos versenyen
is részt vettünk, erről folyamatosan mindig igyekeztünk
beszámolni. Ha már nem sikerült az újság határidejébe
beférkőzni, akkor a honlapon voltak megtalálhatók a versenyeken elért szép eredményeink.
Ami még kimaradt:
Ercsiben megrendezett matematika csapatversenyen
II. helyezést ért el a 6. b osztály: Antal Réka, Tóth Anikó,
Jámbor Angéla, Keleti Krisztián
8. osztály: Gál Anna, Tóth Viola, Kesztler Dorottya, Farkas Bálint
IV. helyezést pedig az 5.a osztály: Gál Zsófia, Benkő
Gréta, Márhoffer Barbara, Sümegi Dorottya
7. osztály: Ulrich Bence, Lezsák Botond, Kiglics Barnabás,
Ispán Martin
A „TUDÁSBAJNOKSÁG” megyei döntőjén az
alábbi eredmények születtek:
Kokavecz Ádám László 6. b osztályos tanulónk történelemből 2. helyezett lett, természetismeretből 7. helyezett.
Kokavecz Eszter, 3.a osztályos tanulónk irodalom, szövegértésből 11., Völgyi Bulcsú, 3.b osztályos tanulónk
környezetismeretből 12., matematikából 46. lett.
TORDASI
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A Chernel István Természettudományi Verseny
megyei döntőn:
Pók Zsófia, 7.b osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
K&H Vigyázz! Kész, pénz! pénzügyi vetélkedő győri
középdöntőjén a 2.a osztály csapata 5. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Albert András, Botta Ábel, Feldhoffer
Mátyás, Szabó Csaba, Széll Bernadett
A futóverseny eredményei, melyet Válban rendeztek meg:
Kenyér Kornélia, 3.b I.
Szalféter-Torcom Nadin, 5.b I.
Botta Borbála, 7.a II.
Frey Domonkos, 3.a III.
Tóth Boglárka, 4.b III.
Az Értelmi Fogyatékosok Otthonában rendezett
rajzpályázat díjazottjai:
Frey Domonkos		
3.a
Nagy Nina		
3.a
Schachay Viktória
8.a
Pesthy Júlia		
7.a
Országh János Dorián
3.a
Kokavecz Eszter		
3.a
Sümegi Dorottya		
5.a
Márhoffer Barbara
5.a
Szeretettel vártuk és köszöntöttük az édesanyákat és
a nagymamákat iskolánkban – Anyák napja alkalmából.
Fogadóórán vártuk a kedves szülőket a tanév befejezése
előtt még egy tájékozódó beszélgetésre, illetve kirándulások kapcsán szülői értekezletre.
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ISKOL A

ISKOLAI HÍREK

Május 17-én ismét 6. és 8. osztályosaink Idegen nyelvi
országos mérésben vettek részt, majd május 24-én ugyanezen évfolyamok az Országos Kompetencia mérésben
kell, hogy jeleskedjenek.
A művészeti iskola növendékei tanáraik irányításával
ismét „Hangszerbemutatót” tartottak az iskolában, óvodában. Egy kis ízelítő, kedvcsináló a művészeti munkából.
Május 22-vel megkezdődnek a művészeti tagozatosok
év végi vizsgái.
Május vége tájékán és június elején az osztályok tanulmányi kirándulásokra mennek:
1.a és 1.b
május 24.
Csiki pihenő
2.a és 2.b
május 31.
Budapest
		június 14.
Visegrád
3.a és 3.b
május 24.
Mogyoród
4.a és 4.b
május19-20.
Bakony
5.a és 5.b
június 6.		
Herend, Veszprém
5.b		június 2.		Székesfehérvár
6.a és 6.b
május 25.
Eger
7.a és 7.b		
május 26.
Pécs
8.a és 8.b
május 25-26
Keszthely
Várjuk szeretettel az óvoda nagycsoportosait május
29-én az iskolában.
A tanító nénik is felkeresik őket az óvodában egy kis
ismerkedésre, majd június 6-án megtartják a leendő első
osztályosok szülői értekezletét.
Június 2-án a Nemzeti Összetartozás Napját ünnepeljük, várunk mindenkit a Művelődési Házba az ünnepélyes megemlékezésre és előadásra.

Június 3-án az I. világháborús emlékmű avató ünnepségére kerül sor, majd ezt követi a Sportpályán a művészeti
iskola diákjainak ünnepélyes záróvizsgája.
Június 12-vel kezdődő hét 3. napjában Sportnap, Kedvencek napja, Egészségnap programjai várják diákjainkat.
Utolsó tanítási napunk június 15. lesz. Ünnepélyes
tanévzárónkat, illetve a ballagást június 16-án 17 órai
kezdettel tartjuk, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Iskolánk nevében szeretném megköszönni a Szülői
Munkaközösség tagjainak egész éves munkáját, az SZMK
elnökének szervező tevékenységét. Köszönöm minden
kedves szülőnek a türelmet, a segítő szándékot, az odafigyelést és együttműködést. Külön tisztelettel köszönöm
meg mindezt a ballagó 8. osztályosok szüleinek, akik
közül többen már nem lesznek kapcsolatban iskolánkkal.
Ballagó diákjainknak kívánok sok sikert az új iskolájukban, jó pihenést a nyárra, majd eredményes munkát,
sikereket.
Kívánok mindenkinek nagyon szép nyarat, sok szép
élményt, jó pihenést, s viszontlátást szeptemberben.
Búcsúzóul ballagó diákjainknak:
„Az élet értelme, azt hiszem, az élet maga,
mert nélküled szegényebb lenne a világ.
Amit te adsz, csak te adhatod,
nem pótolhat téged senki más.
Add hát, magad, adj szívből és igazán,
mert e Földnek szüksége van rád.”
(Ismeretlen szerző)


ORSZÁGOS DÖNTŐKBEN
A TORDASI DIÁKOK
Örömmel számolunk be azokról az újabb sikereinkről,
amelyekre méltán büszke lehet iskolánk és Tordas egész
közössége.
A Kárpát-medencei magyar ifjúság számára meghirdetett
Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen négy tanulónk
is bejutott a Fejér megyei döntőbe, ahol mindannyian
becsülettel meg is állták a helyüket. A 6. évfolyamos
diákok versenyében Tóth Anikó 1. helyezést (felkészítő
tanára Varga Szabolcsné), a 7. évfolyamos tanulók közül
6

Somfai Sándorné, ig.h.

Petz Ilona Sára 9., (felkészítő tanára: Varga Szabolcsné)
Pók Zsófia 20. (felkészítő tanára: Dizseri-Kiss Borbála), a
8. évfolyamosok közül pedig Gál Anna (felkészítő tanára:
Horváth Erika) 17. helyezést ért el! Külön kiemelendő,
hogy a 7. évfolyamon a Fejér megyei döntőbe bejutott 21
versenyző közül kettő versenyző is iskolánk tanulója volt!
Gratulálunk nekik szeretettel! Tóth Anikó, maga mögé
utasítva az összes 6. évfolyamos Fejér megyei versenyzőt,
bejutott a Kárpát-medencei döntőbe, amely Budapesten,
az ELTE Bölcsészettudományi Karának épületében került
megrendezésre.
Ugyancsak országos döntőbe jutottak művészeti iskolánk diákjai is, akik az Országos Népdaléneklési Verseny
és Népzenei Találkozó keretében, Tökölön mérték össze
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tudásukat versenytársaikkal. A Pünkösdi Rózsák Énekegyüttesünk, melynek tagjai Benkő Gréta, Gál Zsófia
és Kása Panna Borbála 5. osztályos diákjaink voltak
(felkészítő tanáruk Fazekasné Domak Anikó), akik a
„Somogyi Dallamok” című műsorukkal szerepeltek a
döntőben. Gratulálunk nekik szeretettel! Ugyanezen

az országos döntőn képviselte iskolánkat Diósi Csenge
Zsuzsanna 4. évfolyamos diákunk (felkészítő tanára:
Fersch Andrea), aki „Szilágysági Népdalcsokor” című
előadásával szerepelt. Gratulálunk neki is szeretettel!
Köszönet mindannyiuknak, hogy öregbítették iskolánk
és Tordas község jó hírét!

MŰVÉSZETI ISKOL A

FIGURÁS BÉRLET
Április 20-án Budapesten a Hagyományok Háza szervezésében egy egy órás ismeretterjesztő műsort adtunk a
„Figurás bérlet” keretén belül. A Pillikék 3. csoportjával ebben az egy órában testvériskolánk, Gyimes
zenéjét, táncait, néprajzát, viseletét, dalait ismertettük
meg a nézőtéren ülő óvodásokkal és iskolásokkal! A
délután nagyon jól sikerült, mindenki fantasztikusan
érezte magát!

TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
Április 23-án, Budapesten, a Papp László Sportarénában
öregbítettük Tordas és a Sajnovics iskola nevét. Itt az
Országos Táncháztalálkozón mutatkoztak be kis iskolánk zenekarai, együttesei, szólistái. Azt hiszem, a nagy
városok művészeti iskolái között is büszkék lehettünk
tanítványainkra és az itt folyó munkánkra, mert igen sok
dicséretben részesítettek bennünket a műsorunkat követően. A fellépés után táncoltunk, műsorokat néztünk,
vásárfiát vettünk, s mielőtt hazaindultunk, megnéztük
még Szabó Szilárd bácsit, hogy milyen szépen táncol székit. Majd az egész napról hazatérve jót pihentünk, mert
másnap még feladatunk volt…
Fotókon: Feldhoffer Dániel és zenekara, Kökény
Énekegyüttes, Tóth Levente és zenekara, Diósi Csenge és
Dénes Koppány, Tüzifa együttes, Gatyamadzag zenekar

MAGYAR NÉPVISELET
NAPJA
…a feladatunk pedig április 24-ére az volt, hogy a legszebb viseletünket öltsük magunkra. Szent György napját nevezték ki
a Magyar Népviselet Napjának, s ez éven III. alkalommal
hirdették meg. Gondoltunk néhányan, mi is csatlakozunk
ezen felbuzduláshoz. A feladat az volt, hogy 24 órán keresztül vagy egy viseletben, vagy valami népi kiegészítővel öltözzünk fel aznapra. Reggel már így mentünk boltba, iskolába,
órákra, Tescoba, postára, délutáni különórákra, foglalkozásokra. Kicsit felkeltettük mindenhol az emberek érdeklődést,
s reméljük, jövőre még többen csatlakoznak hozzánk!
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TÖKÖL
Nagy megtiszteltetésben részesültünk, mikor május
19-re iskolánkból két produkció meghívást kapott az
Országos Népdaléneklési Versenyre. Diósi Csenge
szólóénekkel, míg a Pünkösdirózsák Énekegyüttes pedig
az énekhármas kategóriában képviselhette Fejér megyét.
A vírusok megpróbáltak minket megtréfálni, de egy kis
torokfájás és láz ellenére is nagyon kitartóak voltak a
lányok! A szép nyári nap már kora reggelén ellátogattunk
Tökölre a „Szárnyaló” Pünkösdi Népdalünnepre, ahol az
ország minden tájáról érkező 52 produkció között mi
is ott lehettünk. A versenyszámok végeztével nagyon
finom ételekkel, italokkal kedveskedtek nekünk, majd
egy nagyon jó hangulatú moldvai táncházban lemozoghattuk mindezeket. Végül délután 5 órakor megérkezett a zsűri. Izgatottan vártuk az eredményeket. Majd
egyszer csak felhangzott… Diósi Csenge – ARANY
DALOSMADÁR díj! Aztán izgultunk tovább… és
eljött a Pünkösdirózsák ideje is… Pünkösdirózsák Énekegyüttes (Benkő Gréta, Gál Zsófia, Kása Panna)ARANY DALOSMADÁR díj! Miközben a neves
zsűritől (Maczkó Mária, Eredics Gábor, Németh István)
átvették a lányok a díjat, közben kiemelték iskolánkat,
hogy milyen gyönyörű viseletekben és fantasztikus
hajfonatokkal érkezünk mindig a versenyekre. Nagyon

HÚZD KERESZTÜL
…egyet aludtunk és szombat is lett. Délelőtt már mindenki
nagy izgalommal volt otthon, majd elindultunk közösen
busszal Székesfehérvárra. Itt rendezték meg a „Húzd
keresztül” Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek
V. Fesztiválját. Az ország minden szegletéből, Hódmezővásárhelytől Gencsapátiig érkeztek kicsik, s nagyobbak
egyaránt. A verseny egész nap zajlott. Izgalommal voltunk,
hiszen a Pillikék 2. és 3. csoportjával is indultunk a versenyen. A 2. csoporttal magyarbődi játékokat, táncokat és
énekeket tanultunk, majd Németh Ildikó néni és Szabó
Szilárd bácsi ezekből állított össze egy koreográfiát. A 3.
csoporttal pedig Gyimes táncaival ismerkedtünk meg, s a
kedvencebb táncokból válogattak össze nekik egy néhány
percre valót. Rengeteget készültünk, mindenki nagyon e
fáradt volt már. Valakik osztálykirándulásból jöttek, vannak, akik betegek voltak. De a mi gyerekeinket a színpad
doppingolja. Öltöztünk, készültünk, varrtuk a ruhákat,
vágtuk a szalagokat, hangoltuk a hangszereket… aztán
szóltak, színpadra! Mentünk, s olyan erő sugárzott a
gyerekekből, mint addig soha… Őket a Tüzifa együttes
néhány tagjával, Pásztor Dórival, Horváth Katával és
Szilárd bácsival kiegészülve kísértük le. Meg volt az összhang…a zsűri is kiemelte, milyen jó, hogy citerával kísér8

büszke voltam magunkra és persze növendékeinkre, akik
mindig méltóságteljesen hordják a viseleteinket. Csenge
felkészítője Fersch Andrea tanárnő volt, a Pünkösdirózsák énekegyüttes felkészítője pedig jó magam, Fazekasné
Domak Anikó. Szeretném megköszönni a segítséget
Szabó Kata Borbálának, mind az utaztatásban, mind
a hajfonatok készítésében! S hogy még nem volt elég
nekünk ez a nap, …hát elindultunk haza, ahol társaink
már próbáltak a másnapi néptáncversenyre. Beálltunk mi
is, és elkezdtünk készülődni a szombatra…

tük őket… szépen énekeltek… fantasztikus hangjuk van a
fiúknak…együtt zsolozsmáztak… nagyon jó ötletek voltak benne, hosszú volt, de nem unalmas… olyanok, mint
a pici felnőttek, de jó értelemben… természetesek voltak…
óriási érték, amit csinálnak, amit hordoznak… és hasonló
szép szavakat kaptunk a zsűritől az értékelésen.
Mikor végeztünk, néhány percünk volt csak, s mentünk
fel a nagyobbakkal. Őket szintén saját zenekarral kísértük.
Turú András hegedűn, Hegedűs István és Kiss Krisztián
furulyán, Anikó néni és Ildikó néni pedig ütőgardonon.
Gyimesi… igen, a mi gyerekeink hozzászoktak és szeretik.
Alig várják, hogy ropogtassanak. Aztán a vicces medvés, a
kettős és sorolhatnám. Ebből is áradt az energia. Nagyon
jó volt. A zsűrinek is tetszett… ahogy egymást tanítják a
csoportban lévő generációk… egymást segítik, ugyanakkor mindenki a saját szintjén szépen táncol. A gyermeklakodalmas, ahol eljátsszák a felnőtt életet…
Aztán egy közös fotó, vetkőzés, eszegetés, iszogatás, közben kézműves foglalkozás az aulában, majd egy hatalmas
közös táncház, míg a zsűri értékelt. Meghallgattuk, s
bíztunk a jó kritika hallatán a szép eredményben. Aztán
elkezdték sorolni… bronz… ezüst… ekkor már mindenki
nagyon izgult… majd jött a mondat, hogy következnek
az arany oklevelek… és már mondták is… TORDASI
PILLIKÉK 2. csoportja ARANY minősítés! Hatalmas
sikításba kezdett mindenki, majd visszahalkulva figyelTORDASI
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tünk tovább… és… TORDASI PILLIKÉK 3. csoportja
- ARANY MINŐSÍTÉS! Ekkor már teljes extázisban
gyerekek, szülők, pedagógusok egyaránt nagyon örültünk
a fantasztikus sikernek. Aztán összepakoltunk, majd elindultunk haza a bearanyozott hétvégénkről!
Gratulálunk mindkét csoportnak az eredményhez!
Nagyon büszkék vagyunk Rátok, köszönjük a kitartó
munkát és odafigyelést!
Köszönjük a Szülők segítségét, figyelmét, hozzáállását!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt június
3-án, délelőtt 10 órai kezdettel a focipályánál lévő szabadtéri színpadhoz. Itt kerül sor a Művészeti Iskola
Év Végi Gálaműsorára! Fellépnek néptáncos és
zenész növendékeink!
Június 16. péntek – Tanévzáró
(Bizonyítványok átvétele a művészetis irodában!!!)
Citera, népi ének, néptánctábor – 2017. júl. 29-aug. 5.
Tiszakécske – Tisza-Folk Alapítvány Nyári Népzenei és
Néptánctábora (http://www.tiszafolk.hu) (Jelentkezni

MESEVÁR HÍREK
„Rozmaringos ablakomba,
Táncot jár a napsugár,
füsti fecske csőre koppan,
hírt hozott a kismadár.”

Fazekasné Domak Anikónál)
XV. Szűcs Béla Néptánctábor – Iskolánk növendékeinek ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni! Jubileumi
tábor lesz, Gyimesből érkeznek testvériskolánk diákjai,
pedagógusai is! Jelentkezni lehet a művészetis irodában
személyesen vagy a pillikek@gmail.com emailcímen.
2017. aug. 22-26. Tordas
Köszönjük mindenkinek, aki végigkísérte az év során
műsorainkat, fellépéseinket, bátorította tanítványainkat.
Mindenkit várunk nyári rendezvényeinkre is szeretettel!


Fazekasné Domak Anikó, népzene tanár

és hajtányozhattunk. Mindezért köszönettel tartozunk
Andorfy Ottónak és feleségének Andinak, akik évtizedek
óta sokat segítenek óvodánknak. A Nyuszi és a Süni csoport kirándulásairól később számolunk be.
Egyik szemünk sír, a másik nevet. 40 év óvónői munka
után kolléganőnk, Farkas Istvánné, Erika néni nyugdíjba
megy. Köszönjük neki a sok szép együtt töltött évet, a
gyermekek iránti odaadó szeretet és nevelést. Mindezért
mit adhatunk cserébe? Munkája elismeréseként felterjesztettük őt a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre, melyet ünnepélyes keretek között adunk át.

A madárkáknak valóban rengeteg mondanivalójuk
van az óvodánkban történtekről. A húsvéti ünnepkör
hagyományai és szokásai a gyermek szívéhez nagyon
közel állnak. A tojások megfestése több új kreatív ötletet eredményezett. Húsvét alkalmából Bokros László és
barátai „A kis nyúl és a húsvéti menedék” történetével …„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami
ajándékoztak meg minket! A gyermekek a húsvéti ját- olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”
szóházban állatfigurákat készíthettek tojásból, és a márványozás technikájával is megismerkedtek. Színpompás
Farkas Istvánné Pintér Erika 1960. április 9-én született
tojásokat készítettek. A Katica csoportosok ellátogat- Budapesten. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujátak a szociális otthonba, ahol egészségnap alkalmából ban Tordason végezte. Már ekkor is aktív közösségi ember
sajtokat kóstolhattak és játékba ágyazottan az emberi volt. Hangszeres zenét tanult, tangóharmonikán játszott.
szervezet működésével ismerkedtek. Mindezek után az A zene szeretetét otthonról hozta, mely végigkíséri egész
édesanyák köszöntésére került sor, amit sok izgalom, életútján. Mindig elkötelezett híve volt és marad a népi
igyekezet és várakozás előzött meg. A gyermekek terítőt kultúra, népzene és a néphagyományok megőrzésének,
nyomdáztak, batikoltak, medált készítettek, sütöttek, továbbadásának. Középiskolai tanulmányai végeztével
teát főztek, rajzok készültek az édesanyákról, és számos
Gyúrón helyezkedett el, itt egy évig dolgozott, majd 1979
gyönyörű verset és dalt tanultak az anyukák, nagyma- őszétől a tordasi óvoda óvónője.
mák nagy örömére. Köszönettel tartozunk a virágokért
Az óvodát és az itt folyó nevelőmunkát mindig szívügyéa Feldhoffer családnak! Közben az év végi kirándulások nek tekintette, fontosnak tartotta a színvonalas nevelőis megkezdődtek. A Katica csoport és a Csibe csoport az munkát. Kodály Zoltán és Forrai Katalin nyomdokain
gyermekvasútra ment, és feltárult a titkok háza is, ellá- haladva végezte és végzi a gyermekek zenei nevelését. A zene,
togattunk a fűtőházba. Láthattunk öreg gőzmozdonyt a népdal szeretete áthatja egész nevelőmunkáját. Az évek
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ÓVODA

Év végi tudnivalók

során sok gyermeknek alapozta meg a zenéhez, énekléshez, művészetekhez való viszonyát. Munkája gyümölcse, hogy az általa
nevelt gyermekek zenei sikereket érnek el.
Mindig nyitott volt az új ismeretek,
módszerek befogadására, kutatások megismerésére és beépítésére munkájába.
Megszerzett pedagógiai ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, tanácsaival, ötleteivel segítette munkatársait,
gazdagította az óvodában folyó nevelő
munkát. Aktív tagja volt munkaközösségeknek, innovatív kezdeményezéseknek.
Szívesen fogadta az óvodapedagógus hallgatókat, akik
szakmai tudással, gyakorlati ismeretekkel gazdagodva
kezdhették el pályájukat. Munkájával a felsőoktatási
intézmények is elégedettek voltak. Rendszeresen mentorálta a gyakornok kollégákat, két óvodapedagógus az ő
támogatásával tett sikeres gyakornoki vizsgát.
Kollégáival közvetlen, szeretetteljes kapcsolatot

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE - BÓBITA ÓVODA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Szent László Völgye Bóbita Óvoda Mesevár Tagóvodája

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
3 óvodapedagógusi pozícióba várunk pályázókat.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

alakított ki az évek során.
Mindig közösségi ember volt, közösségi
munkájának elismeréseként Tordas Község
Képviselő-testülete Sajnovics gyűrűvel tüntette ki. Újjászervezte a Tordasi Asszonykórust, mely népdaléneklési versenyeken
kimagasló eredményeket ért el. Szülőfaluja,
Tordas hagyományainak lelkes felkutatója,
megőrzője, továbbadója.
Óvodásait a falu szeretetére, múltjának megismerésére, értékeinek megőrzésére nevelte.
Kedves Erika néni!
A Mesevár óvoda gyermekei és dolgozói nevében nyugdíjas éveidre:
Nem kívánunk néked aranyat, ékeket,
csak napsugaras mosolygós életet!
Gyermekeidben és unokáidban legyen örömed,
az Isten áldása kísérje minden léptedet!


Diósiné B. Boglárka és Milichovszkiné Sz. Ilona

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2463 Tordas, Szabadság út 134.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, Óvodapedagógus
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok
másolata, erkölcsi bizonyítvány

A KÖNYVTÁR NYÁRI
NYITVATARTÁSA
A nyári szünetben a könyvtár
zárva tart. Az utolsó kölcsönzési
nap június 28. (szerda). A szünet
utáni első kölcsönzési nap augusztus 28. (hétfő).

FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési Házban
(Szabadság út 55.) minden páratlan
héten szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a 06 70/1992773-es telefonszámon.
10
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Zenekarunk ebben az évben is meghívást kapott az
„Outsider Music Fest” rendezvényre Sepsiszentgyörgyre,
hatodik alkalommal. Ez az Erdélyben egyedülálló kezdeményezés lehetőséget biztosít a fogyatékos emberek
művészeti tevékenységeinek bemutatására. Különleges
alkalom volt ez számunka, hiszen az eddigiektől eltérően
a sepsiszentgyörgyi „Szent György Napok” keretében a
város és a környék lakossága előtt adhattuk elő repertoárunkat. A fesztiválprogramot a kedvezőtlen időjárási
viszonyok ellenére is közel 40 ezren tekintették meg. A
tervezettől eltérően kétszer is felléphettünk a nagyszínpadon. A kilenc nap alatt még számos fellépésben,
élményben volt részünk.
Április 26-án indultunk útnak. Hosszú út állt előttünk. Utánfutóval, megpakolva irány Kolozsvár. Délután
megálltunk a Hidi Csárdánál egy kellemes „munkaebédre”.
Útközben Élesden a Református Diakónia vendéglátását
élvezhettük egy kávé, üdítő erejéig. Kolozsváron első
alkalommal voltunk, ahol este megérkezésünk után a helyi
lelkész, Kozma András vendégeként, családias légkörben
vacsoráztunk meg. Szállásunk a Diakónia épületében volt.
Április 27-én városnézés volt a program: ismerkedés
Kolozsvár nevezetességeivel, Mátyás király szülőházával,
a város főterével. Délután a Református Diakónia udvarán
zenéltünk. Itt a nézőteret az intézmény közösségének apraja-nagyja, valamint fogyatékossággal élők töltötték meg.
Április 28-án kis sétát tettünk, ahol bemutatták a
közeljövőben felépülő idősek és fogyatékossággal élők
számára készülő ház alapjait. Bemutatták a Second Hand
ruhaüzletet, és megajándékozták zenészeinket nekik tetsző ruhákkal. Közben Kövesdi Zoli kerekesszékét a kerékpárszerviz dolgozói megjavították.
Ezután a diakónia által működtetett Idősek Otthonában adtunk zenés-énekes programot. Az otthon
bemutatásakor megtudhattuk, hogy az idősek mellett négy fogyatékossággal élő lakójuk is van. Nagyon
tetszett az akusztikus előadásunk, amit visszaigazolt
az együtténeklés. Az ebédet itt fogyasztottuk el, és
a két kellemesen eltöltött nap után indultunk Erdély
szívébe, Sepsiköröspatakra. Miután szállásunkat
elfoglaltuk, a Színvarázs Zenekar Martonvásárról és
a Holland „United by Music” zenekar énekkel-dallal
fogadott minket, amihez mi is hozzákapcsolódva közösen zenéltünk a fesztiváli hangulatnak megfelelően.
Április 29-én egy gyermekotthonba Oltszemre utaztunk, ahol már-már barátként, családtagként fogadtak
minket. Az ismert gyermek, illetve felnőtt dalokat egyaránt velünk együtt énekelték.
Április 30-án a legmagyarabb városba, Sepsiszentgyörgyre utaztunk. Az Írisz Ház „Outsider Music Fest”
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szervezése megkapta a „Szent György Napok” fesztivál
egyik nagyszínpadát, ahol két alkalommal is bemutatkozhattunk. A délutáni koncert után a szálloda éttermében ebédeltünk. Az esti műsorunk 18:00 órakor, főműsoridőben volt. Két széles utcáról is nézhette koncertünket
a színpad előtti téren túlról a végeláthatatlan publikum.
Május 1-én a kézdialmási gyermekotthonba utaztunk,
ahol már harmadik alkalommal szórakoztattuk az ott
lakókat. A gyerekek - tudván hogy jövünk - már kint az
utcán várták, hogy elénk futva fogadhassanak minket.
Itt is nagyon finom ebéddel kínáltak. Abból adódóan,
hogy már harmadszor zenéltünk ott, már-már barátként,
családtagként fogadtak minket.
Május 2-án jött egy egész napos, 500 km-es
utazás, a határtól pár km-re levő Székelyhíd településre az Érpataki Diakónia meghívására. Itt az
érpataki esperes, Kozma Jenő fogadott minket. A
szállás elfoglalása után helyben vacsoráztunk.
Május 3-án ebéd után a helyi rádió és TV interjút készített a zenekarunkról. Ezután indultunk a koncert helyszínére, a helyi múzeum egyik termébe. A nézők között
sok fogyatékossággal élő is volt, ez a mi számunkra különösen fontos, hiszen élményt nyújthattunk sorstársaink
részére a zenekarunk akadályozott zenészeivel közösen.
Május 4-én utaztunk haza.
Köszönet Makkai Péternek és az Írisz Ház csapatának a
szervezésért és az ellátásért. Köszönet az otthonunknak
és a Jövőt Nekik Is Alapítványnak a lehetőség megteremtéséért, és az utazás támogatásáért. Örülünk, hogy a
tordasi otthonunk és Tordas község jó hírnevét egyaránt
öregbíthettük.
 Tordasi Szivárvány együttes, Vass Árpád
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TÉNYLEG?

POLGÁRŐRSÉG

2016-ban, egy februári napon érkezett meg hozzánk
Pamacs, a retriever keverék kiskutya, az állatorvos szerint
medve és macska szerelem gyermeke. A kezdeti két hetet
a teraszon töltötte, ott volt a takarója, a tányérja, a játékai.
Rögtön az első vacsoránál kiderült, hogy vehemensen védi
az ételét, ezért elkezdtük kézzel etetni, pici adagokban
pakoltuk minden evés közben a tápot a tányérba, hogy
lássa, megszokja, adom az ételt, nem versenytárs vagyok.
Tanulja, tudja, az emberi kéz ad és nem elvesz, simogat,
becézget, játszik. Szép lassan belakta a kertet, az utcát,
a környéket. Megismerte a szomszédokat, beleszeretett
minden szembejövő gyermek és felnőtt korú kétlábúba.
Szinte gond nélkül fogta fel a szobatisztaságot, bár néha
nagyban rombolta a szoba tisztaságát. Megtanult autóban
utazni, embertömegben, zajos, utcai forgalomban rezzenéstelenül közlekedni, bármilyen pici vízben pancsolni,
önfeledten játszani. Egy dologra volt képtelen, a céltalan
fekvésre, valamit mindig figyelt, rágott, cipelt, rángatott.
Élte a gondtalan kölyök és kamaszkor mindennapjait…
Egészen idén április 11-ig, amikor egy kétlábú úgy nem
döntött, hogy - magántulajdont sem tisztelve-, nincs helye
a világban. Valószínűleg 10-éről 11-ére virradó éjszaka
vagy hajnalban a saját kertünkben megmérgezték, valószínűleg egy külsőre ahhoz hasonlatos kéz adta neki a
többszörösen halálos mennyiségű mérget, amely néhány
hónapja azt próbálta erősíteni: BÍZZ BENNEM! És megtette, a jutalma: iszonyatos görcsök és szenvedés.
Itt hagyott teljes értetlenségben egy családot, idős házaspárt, gyerekeket, szomszédokat, játszótársakat, majdnem
olyan fájdalmat, mint amit a bizalmáért cserébe kapott.
Élt 16 hónapot. Családtag volt.
Ami maradt, az a mélységes döbbenet.

POLGÁRŐR HÍREK
Április végén tartotta éves közgyűlését a Polgárőrség
Fejér Megyei Szövetsége. Ezen, a szokásoknak megfelelően elfogadtuk az éves beszámolót, és az idei terveket. A
megyei polgárőr és rendőr vezetők ismét hangsúlyozták
a polgárőr egységek tevékenységének jelentőségét, fontosságát, szükségességét. A gyűlés végén a kiváló munkát
végző tagok elismerésben részesültek.
A Tordasi Polgárőrség vezetőjeként a Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát vehettem át.
Úgy érzem, hogy ugyan a kitüntetést én vehettem át, de ez
az egyesület több mint 25 éves munkájának az elismerése
is. Úgy gondolom, hogy ehhez az évek során több mint 100
tag sok-sok éves áldozatos munkája, és a támogatók anyagi
segítsége is nélkülözhetetlen volt. A kitüntetés kapcsán
mindenkinek köszönöm a segítségét, aki ebben részt vett.
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Andorfy Ottó, a Tordasi Polgárőrség elnöke

Nem értem és félek, ha megérteném, hozzá hasonlóvá
válnék. Elképzelni sem tudom, mi vehet rá erre egy embert.
Szándékosan ártani, fájdalmat okozni valakinek. Szembe
jön az utcán, mosolyog, még lehet, szól is hozzád kedvesen. Valami nagyon félresiklott az életében, sajnálom érte.
Vajon valaki észrevette, hogy baj van vele? Vajon felfogta-e
mit tett? Vajon mit szólna a fia, lánya, unokája?
Fogalmunk sincs mi lakozik egy emberben. Megyünk,
rohanunk, nincs időnk, felületesen szólunk a másikhoz,
sokszor a választ meg sem várva. Majd legközelebb, gondoljuk és szép lassan elidegenedünk a körülöttünk lévő
közösségtől. Befelé fordulunk és már nincs kihez szólnunk,
aki meg is érti a válaszunk.
Nem éri meg elszigetelődni. TÉNYLEG!
Kedves Emberek!
Állatkínzás miatt feljelentést tettünk. Kérem, hogy aki
az itt leírtakkal kapcsolatban tud érdemi felvilágosítással
szolgálni tegye meg a helyi Körzeti Megbízottnál vagy
Martonvásári Rendőrőrsön.
Segítségüket előre is köszönöm: Janky Emőke

ANDORFY
OTTÓ
kitüntetést
kapott

Andorfy Ottó, a Tordasi Polgárőrség elnöke
magas országos szakmai
elismerésben részesült.
Az elismerés átadására
a Megyei Polgárőr Szövetség 2017. 04. 29-i közgyűlésén került sor. A kitüntetést az országos szövetség elnöke, dr.Túrós András adta át, elismerve a 25
éves polgárőr munkát és az egyesület vezetőjeként
eltöltött több mint tíz évi tevékenységét.
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ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS
HITTANVERSENY
Gyermekeink három csapattal képviselték egyházközségünket az Országos Hittanversenyen, melynek az Evangélikus Teológia épülete szolgált helyszínéül.
1-2. osztály: Botta Ábel, Kalocsai Flóra, Süller Lídia, Süller
Noémi
3-4. osztály: Fodor-Adorjáni Zsófia, Kokavecz Eszter,
Süller Flóra, Szabó Huba
5-6. osztály: Kokavecz Ádám, László Keve, Süller Márta,
Tóth Johanna
A megmérettetésen kívül gyermeknapi programok is várták a résztvevőket: kézműveskedés, társasjátékok, játszó-

EGYHÁZAK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

tér, talicskázás, táncház, bábelőadás, és a Soproni Evangélikus Gimnázium kémia-hittan szakos tanára, Raffai
Balázs által bemutatott kémiai kísérleteket felvonultató
interaktív hittanóra, azaz BibLab (BIBliai történetek
LABor órán). Ez utóbbinak olyan nagy sikere volt, hogy
mindenki kijelentette, szeretni fogja a kémia órákat.
A versenyre kijelölt központi igehelyek Pál apostol életének fordulatos eseményei köré csoportosultak, mindezek
játékos és kreatív, vagy éppen gondolkodtató feladatokban számon kérve. Nem volt könnyen tanulható téma,
sok nehezen megjegyezhető névvel, földrajzi hellyel.
Köszönjük a résztvevő gyerekeknek, hogy időt szántak a
felkészülésre, eljöttek, és ügyesen helytálltak! Emléklappal és szép élményekkel tértünk haza.
Az eseményről képes beszámoló készült a blogon:
http://tordas-gyuro.blogspot.hu/

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel!
- mondja a Seregek Ura. (Zak. 4,6)

2017. június 2.
péntek
17.00 óra
TORDASI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Közreműködnek a település katolikus
és evangélikus kórusai, zenészei.
Mindenkit szeretettel várunk!
TORDASI
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K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

VISSZATEKINTŐ
HÚSVÉTRA
mert a mi életünkben sem a halálé az utolsó szó

mindent új megvilágításba helyez. Megváltott emberek
lettünk! Az utolsó szó mégsem a halálé, hanem a győzedelmes életé.
Ebben a húsvéti örömben ünnepeltük elsőáldozóinkat
az Irgalmasság vasárnapján.

ELSŐÁLDOZÁSUNKRÓL
Marcsi néni, iskolai hittantanárunk
anyai kedvességgel írt szavai
„Mint friss olajfa-csemeték, az Egyház fiai úgy veszik körül
az Úr asztalát.” (Zsolt 127, 3)
Április 23-án, Húsvét 2. vasárnapján tizenegy csillogó
szemű „földi angyal” várta áhítattal, hogy a hosszú felkészülési idő után végre magához vehesse Krisztus testét.
A péntek esti „próbán” egyikük rám nézett, és nagyot
sóhajtva ennyit mondott: „csak lenne már most, ebben
a pillanatban vasárnap, hogy végre én is valóban magamhoz vehetném Krisztust”! – valódi vágyat éreztem e
sóhajtás mögött.

A nagyböjtöt lezáró Nagycsütörtökkel kezdődő Szent
Három Nap és Húsvét ünneplése minden katolikus közösségnek az esztendő legfontosabb liturgiáit jelentik. Amit
minden vasárnap egy istentiszteleti eseményben koncentrálva ünneplünk, azt ebben az egész évből kiemelkedő
időben részleteiben és mélységében éljük és imádkozzzuk
át. Jézus az Utolsó vacsorán – a lábmosás szertartásában, szenvedése a Passió éneklésével, megfeszítése – a
kereszthódolatban, halála - az üres tabernákulum és oltár
megfosztottságában, feltámadása – tűzszentelés, húsvéti
gyertya fénye a sziklasírt, vagy a poklokat szimbolizáló
sötét templomban, a tanítványok hitének húsvéti örömben való újjászületése, a keresztségi fogadalom megújításában, vízszentelésben,
a feltámadt Krisztussal az Eucharisztiában
való találkozásban. Ez
a húsvéti dráma minden évben valami újat
ad, új örömet, új felfedezéseket, megújuló
hitet nekünk is.
A húsvétvasárnapi nyitott sír Isten irgalmát és szeretetét tárja fel a világ előtt. Hiszen a sziklasír csak látszólag
üres, valójában tele van bizonyossággal. Ez ad értelmet az
egésznek…
Nem eleve elrendelt szükségszerűség, hogy mindig a
brutalitás győzedelmeskedik, a hűség és szelídség pedig
eleve vesztes pozíció, ahogy a szenvedés után sem csak
a vég következhet. Mindezt azóta tudjuk, mióta Jézus
értelmet adott neki. Minden szenvedés, nélkülözés ellenére is van értelme az emberlétnek. A húsvéti hajnali fény
14

Egy kicsit izgultunk …

„Angyalian” jók voltunk …

És tiszta szívvel, csendesen vártuk …
a kenyér színe alatt rejtező Krisztust

És a szombati első szentgyónás után elérkezett végre
a másnapi ünnepnap is. Testben és lélekben felkészülten,
megtisztulva álltak az oltár elé a gyerekek, és részesültek az Eucharisztiában. A megszokott szavak mélyebb
jelentést nyertek számukra, amikor a szentáldozás szertartásában kimondták: „Uram, Jézus Krisztus, az élő
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Isten fia...szabadíts meg engem szent Tested és Véred
által minden vétkemtől és minden bajtól: add, hogy
mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.”
A „földi angyal” elnevezés egyik elsőáldozónk kishúgától
származik, aki óvodásként valahogy megértette a fehér
ruha jelentését. Imádkozzunk elsőáldozóinkért, gyermeke-

JÚNIUSI LITURGIKUS NAPTÁR






Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró
szombati előesti szentmise 18 óra)
Kóruspróba csütörtök 19:30-21 óráig (közösségi ház)
Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18:30,
előtte 17:45-től gyóntatás
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6:30
Minden hónap 1. és 3. szerdáján Szentségimádás este
20:30

Június 2.

Első pénteki Szentmise
17:45-től gyóntatás, 18:30-tól Szentmise

Június 4.

Pünkösdvasárnap 10 óra

Június 10.

Előesti szentmise 19 óra

Június 11.

Szentháromság vasárnapja
Templombúcsú Gyúrón - Szentmise 11 órakor
Nálunk aznap nincs szentmise!

Június 18.

Úrnapja – Szentmise és körmenet – Te Deum
Egyházközségi családi nap

Június 23.

péntek, Jézus Szentséges Szíve
ünnepi szentmise 18:30

inkért, hogy tisztaságra törekedve megmaradjanak Krisztus közösségében, és egyházukhoz hűségesek legyenek.
Isten áldását kérjük tanárainkra, Marcsi néni, Attila bácsi
plébániai hittantanárunk és Jácint atya minden erőfeszítéséért, amit oly sok odafigyeléssel a javunkra tettek.
Köszönjük a szépen feldíszített templomot, a kórus énekét, a süteményeket, szüleink gondoskodását!

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK
Hétfő

19:30

Sport ifi a tornateremben

Szerda

18:00

hónap 1-3. szerda: Házi közösség
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör

Csütörtök

18:00

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)
Ifjúsági alkalom

Szombat

18:00

Baptitea alkalom
minden hónap utolsó szombatján

09:00

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

10:00

Istentisztelet

Vasárnap

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A GYÜLEKEZET
CSALÁDJÁBAN
A közelgő ünnep nagy üzenetét fogalmazza meg Péter
apostol az első pünkösd alkalmával: „Térjetek meg és
keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek
ajándékát. Mert tietek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt
mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Cselekedetek könyve 2,38-39)
Az egyház – az Isten közössége – a család közössége. Ő
úgy munkálkodik, hogy nem hagy ki sem fiatalt, sem felnőttet, sem idősebbet. Mindnyájunkhoz egyformán szól
és hív az új életre. Ezt éljük meg ezekben a hetekben saját
házunk táján.
Május első vasárnapján megtelt templomban köszöntöttük – gyermekek és felnőttek együtt – az édesanyákat.
A következő héten kértünk áldást egy kislány életére a
keresztség sákramentumában. Május 20-án Dinnyésen,
egyházmegyei családi napon vehettünk részt, előadáTORDASI
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sok, koncertek és gyermekprogramok sűrűjében. Május
utolsó vasárnapján, a következő családi istentiszteleten
az iskolai tanévért is hálát adunk, mígnem elérkezik a
pünkösd ünnepe, melyen megalakul a gyülekezetben az
a bizottság, mely a következő hat évre szóló presbiter (=
vén, bölcs, vezető) választást készíti elő.
Így épülünk és építünk másokat a református gyülekezet többgenerációs családjában: közösségben Istennel –
közösségben egymással.
 Kádár Ferenc, lelkipásztor
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Gyülekezeti alkalmaink
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet,
gyermekmegőrzés
Minden kedden más és más:
Szolgálók órája (2. hét), Presbiteri óra
(3. hét), Imaóra (4. hét)
Szerda 18 óra – Bibliakör
Szerda 19 óra – Énekkari próba

Lelkészi Hivatal Elérhetőségei

Hivatali ügyelet

Gyúró, Rákóczi út 27.

Hétfő: szabadnap

Tel.: 20/445 6656

Kedd és szerda: 14.00-16.00

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com

Csütörtök: látogatási nap

Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Péntek: 9.00-11.30

SPORT

TENISZ

MEGKEZDŐDÖTT
A 22. SZEZON
A korábbi évekhez hasonlóan április első hetében elkészültek pályáink. Sajnos az időjárás nem kedvezett az
ideális viszonyok megteremtéséhez, hiszen kétszer

az orkán erejű szél vitte el a salakot, máskor pedig a
reggeli talajmenti fagyok lazították fel a pálya frissen
hengerelt felső rétegét.
A pályahasználat feltételei kis mértékben változtak, a
2017. évi belépő kártyákat már eddig több mint 30-an
igényelték. Az előzetes pályahasználati igényeket a
30-93-95-017 telefonszámon várjuk.

SIKERES
VERSENNYEL
INDULT A
SZEZON
ÁPRILIS 15-ÉN
A II. Tordasi Tavasz versenyünkre 11
egyéni és 6 páros nevezés érkezett. A
lelkes versenyzők egy hatos és egy ötös
csoportban küzdöttek az első és második,
továbbjutást érő helyekért egyéniben. A
döntőben Jáger Zoltán nyert a tavalyi
győztes Szűcs Bence ellen 4/2, 4/3 (7/5)
arányban és vehette át a kupát.
Párosban a Mary Csaba/Németh Antal
kettős diadalmaskodott a Dombai/Korényi duó ellen
6/1 arányban. Ígéretesen szerepelt a tordasi Csepeli Zsolt/Csepeli Tibor, apa-fia
kettős, akik a harmadik helyen végeztek.
Gratulálunk a győzteseknek!
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HÚSVÉTI
ÖSSZETARTÁS
A hosszú téli sátorozás és a vele járó
utazgatás után végre saját pályáinkon
gyakorolhatnak Galgóczy Lajos edző irányításával utánpótláskorú játékosaink.
Húsvét előtt, kihasználva a tavaszi szünetet több napon keresztül csiszolhatták
játéktudásukat a gyerekek. Sor és egyéb
ügyességi játékok segítségével alkalmazkodtak újra a szabadtéri körülményekhez.
Persze nem maradtak el az egymás elleni
egyre szorosabb eredményekkel végződő
mérkőzések sem.
Aki szeretnének csatlakozni a csapathoz,
jelentkezzenek Galgóczy Lajosnál.
A hagyományos nyári tenisztábor június
19-én kezdődik limitált létszámmal
és négyfős szakedzői stábbal. A hetes
táborba a 30-26-858-43 telefonszámon
várjuk az érdeklődőket.

FEJÉR MEGYE
BAJNOKSÁGA
A 2010. évben a Tordas SE teniszcsapata
megnyerte a megyei bajnokságot.
Több évig tartó szünet után ismét indul
csapatunk a hét fordulóból álló megyei
bajnokságban. Egy edzést követő beszélgetés során merült fel ötletként a nevezés.
Meglepetésre egyből sikerült egy 16 fős
bő keretet összeállítani.
A fiatal játékosok mellett a tapasztalt
öreg rókák is játéklehetőséget kapnak.
A csapat tagjai: Máté Zoltán, Somlói
József, Csepeli Zsolt Csepeli Tibor, Nánási
Attila, Nánási Dávid, Tóth Petronella,
Tóth Gábor, Hernádi Sándor, Kelemen
Zénó, Dohányos Zoltán, Payrits Márton,
Berzy Lajos, Pántya János, Pántya Berci,
Hajbin Gergő
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Az alábbi időpontban lesznek mérkőzéseink:

1.forduló: 2017. május 6. (szombat 9.00)
Agárdi TC – Tordas SE (eső miatt elmaradt)

2. forduló: 2017. május 13. (szombat 9.00)
Tordas SE – Martontenisz SE

3. forduló: 2017. május 20. (szombat 9.00)
Teniszlabda.hu – Tordas SE (helyszín: Tordas, Köztársaság út)

4. forduló: 2017. május 27. (szombat 9.00)
Tordas SE – Fehérvár Kiskút TK

5. forduló: 2017. szeptember 9.
Tordas SE – Szabadegyháza TC

6. forduló: 2017. szeptember 16.
Tordas SE – Alba Bianka TC

7. forduló: 2017. szeptember 23.
Mór SE – Tordas SE (helyszín: Agárd Parkerdő szeptember 24. vasárnap)



Hajrá Tordas!
Tóth Gábor szakosztályvezető
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Meghívó
a 2017. évi
Menedzser Teniszbajnokság

XIII. Manager Open

regionális versenyére
HELYSZÍN: Tordas Teniszklub
IDŐPONT: 2017. június 3., szombat 9.00 óra
fővédnök
versenyigazgató
VERSENYBÍRÓ

Taróczy Balázs
Hámori Tamás 20/419 60 08 thamori.isrbt@t-online.hu
TÓTH GÁBOR 30/939 50 17 meditax@t-online.hu

NEVEZÉS:
TÓTH GÁBORNÁL, Hámori TamásNÁL június 2-án 19.óráig
SORSOLÁS: a helyszínen 9.30, majd megnyitó 9.45
NEVEZÉSI DÍJ: 4000.-Ft/PÁR / 3000.-Ft/PÁR MOSZ tagoknak
Versenyszám

két korcsoportban , az egyiknél a két tag kora együttesen 100 éven aluli , míg a másikban 100 éven
felülinek kell lennie. a fiatalabb korosztálynál a legjobb 4 kerül be az országos döntőbe.
A versenybíróság a nevezéseket felülbírálhatja.

Lebonyolítás

Csoportokon belül körmérkőzés, a táblán már egyenes kiesési forma. A mérkőzések 6 nyert játékig mennek 5:5 állásnál 7-es tie-break.

Minden résztvevőt meleg ebéddel lát vendégül a Szervező Bizottság!

Az eredményhirdetés várható időpontja: 17,00 óra

A XIII. MENEDZSER TENISZBAJNOKSÁG

Helyszínek
•••

1) Április 22. - Győr

Versenyszámok
csak páros - férfi, női, vegyes – számokban lehet részt venni.
Összesen két táblára lehet nevezni, ahol a fiatalabb
versenyzők elkülönülnek az idősebb és amatőr indulóktól.
A páros egyik tagjának mindenképp vállalkozónak,
menedzsernek vagy cégvezetőnek kell lennie.
Lebonyolítás

2) Május 27. - Szeged

A pontverseny legjobbjait az év végén Díjkiosztó Gálánkon
jutalmazzuk.
Egyéb fontos tudnivalók

Második alkalommal rendeztük közös versenyünket.
Szűcs Bence lett a bajnok! A Marton-Tordas Bajnoka
versenysorozat első versenyén 19 nagyon elszánt játékos
feszült egymásnak. A legjobb 8 közé már csak a legjobbak
kerülhettek be. A verseny történetében most volt a legerősebb a mezőny. A székesfehérvári Szűcs Bence, aki tavaly
már kétszer megnyerte ezt a versenyt, rendkívül magabiztosan masírozott a döntőig, ahol a már nagyon fáradt
Kelemen Zénót is könnyedén győzte le! A Martontenisz
SE legjobb játékosa Mari Csaba és Dávid Roland lett! A
Tordas TC legjobb játékosa pedig Kelemen Zénó! A vigaszágat a Tordas TC versenyzője, Hernádi Sándor nyerte!
Minden helyezettnek gratulálunk, a többieknek pedig
köszönjük a részvételt! Mindenkit várunk vissza a nyári
és őszi versenyeinken!
EGYENES KIESÉSES EREDMÉNYEK
8 közé jutásért
Orosz József - Rittler Gábor

6-4

Péli Péter - Nánási Dávid

6-4

4 közé jutásért
Kelemen Zénó - Czuppon Péter

6-4

Dávid Roland - Péli Péter

6-2

Mari Csaba - Zoboki Zoltán

7-6 (5)

Szücs Bence - Orosz József

6-2

Kelemen Zénó - Dávid Roland

2-4 4-3 (5) 10-6

Szücs Bence - Mari Csaba

4-0 4-0

Döntő
Szücs Bence - Kelemen Zénó

4-1 4-0

3) Június 3. - Tordas
4) Július 1. - Siófok
5) Július 15. - Salgótarján
6) Július 22. - Székesfehérvár

A létszámtól függően körmérkőzéses forma vagy/és kiesési
rendszer. A vesztesek megfelelő számú jelentkező esetén
vigaszdíjban vehetnek részt.
Minden versenyszámban a győztesek, valamint a helyezettek
díjazásban részesülnek.

TAVASZI FORDULÓ 2017. MÁJUS 1.

Elődöntő

2017-ES NAPTÁR

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

VERSENGÉS A
VÁNDORSERLEGÉRT

7) Szeptember 2. - Budapest
regionális
8) Szeptember 9. - Debrecen
9) Szeptember 23. -

VIGASZÁG VÉGEREDMÉNY
1. Hernádi Sándor
2. Pántya Bertalan
3. Végel Martin
3. Bangó Zoltán

Kecskemét
10) Október 8. - Budapest
döntő

Sorsolás előtt a Marton-Tordas versenyzői

Az egyes viadalok részletes kiírása, illetve az eseményről
készülő fényképes beszámolók is a Menedzser Alapítvány
honlapján lesz kellő időben olvasható:
www.manageropen.hu

Érdeklődés:
Hámori Tamás versenyigazgatónál a
06/20-419-6008 telefonszámon, illetve a
thamori.isrbt@t-online.hu e-mail címen
lehetséges.
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BUDAPEST-KUPA

2017.04.29

Huszonöt ország 205 klubjának 1543 versenyzője lépett
tatamira a 30. Budapest-kupán, a UTE jégcsarnokában.
Szakosztályunkat a Tóth testvérpár képviselte e nagyszabású versenyen.
Érem nem született, de nemzetközi szinten helytálló,
színvonalas mérkőzéseket vívtak.

SÜTIK TORDASRÓL
Rovatunkba 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!

DIÓSD
nyílt régiós utánpótlás verseny

2017.05.06

Ezen a versenyen a Diák „B” korcsoportban Tóth Boglárka szép és kemény küzdelmek árán egy bronzéremmel
gazdagította éremgyűjteményét.


Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

RÁCSOS MEGGYESMÁKOS SÜTI
Hozzávalók a tésztához: 500 g liszt, 250 g margarin, 1
tojássárga, 2 cs vaníliás cukor, 20 g élesztő, ½ dl tej, 1 dl
tejföl. Az élesztőt felfuttatjuk a tejben, majd a többi hozzávalóval együtt kelt tésztát gyúrunk. 2 cipóra osztjuk és
kelni hagyjuk fél óráig.
Hozzávalók a töltelékhez: 250 g darált mák, 200 g
porcukor, ½ kk őrölt fahéj, 1 dl tejföl, 50 g mazsola, 3 ek
rum, 400 g meggybefőtt. A mazsolát beáztatjuk a rumba.
A mákot, porcukrot, fahéjat, tejfölt, mazsolát elkeverjük.
A megkelt tésztákat kinyújtjuk. Egyikkel kibélelünk egy
kivajazott tortaformát, rásimítjuk a máktölteléket, megszórjuk meggyel. A tészta másik feléből rudakat sodrunk,
és berácsozzuk a sütit. Megkenjük tojássárgával, és 180
fokon 1 óráig sütjük. Ha kész, megszórjuk porcukorral.

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

Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a további
szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a további
szavak 50 Ft/szó.

KERETES HIRDETÉSEK
Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat
számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre
fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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RECEPT

JUDO - CSELGÁNCS

MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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

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

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

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:

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

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

Háziorvosi rendelés
Tordas:

Gyógyszertár
nyitvatartása:

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

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

