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Kányádi Sándor
Novemberi szél
Lefonnyadt rég az áfonya,
deres a medve lábnyoma.
Lecsupaszult a málnavész.
Minden toboz a földre néz.
Hályogod szemmel pillogat
olykor néhányat még a nap.
Se cirpelés, se csipogás,
hallgat minden kis muzsikás.
Csak a szél, csak a szél,
egyedül ő zenél.
Ág se moccanhat nélküle,
minden kis hang az ő műve.
A medve helyett ő morog.
Övé minden csőr és torok,
ő játszik minden furulyán,
harsonán, dobon, pikulán.
Táncoltat erdőt, bokrokat,
lebbent az égre fodrokat,
s annak, ki ellene szegül,
annak a hátán hegedül.

P ro g ra m o k
november: 8. : Termelői Piac
november14. : II. Kocsmasportok éjszakája
november 20. : Hangya
Szabadegyetem
november 27.: Szív Klub
november 30. : Adventi
gyertyagyújtás

2014. November

XXVI. évfolyam 11. szám

„Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi: a világ nem vele kezdődött.”
Sütő András
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is a falak. A Gesztenyésen sikerült a terep rendezése
után átadni a kültéri fitnesz eszközöket, melyet már
sokan ki is próbáltak. A lapzártánkkal egy időben
fejeződik be a görkorcsolyapálya aszfaltozása és a mellette lévő terep kialakítása. Ezt rövidesen birtokba is ve-

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Kedves Tordasiak!
Véget ért a kampány, lezajlott az idei utolsó választás is,
és az itt élők eldöntötték, kire bízzák rá a következő öt
évre a település irányítását.
Először is a köszönöm, hogy ilyen sokan fontosnak tartották ezt a döntést és eljöttek szavazni. Most is sikerült
az országos szintet (44,29 %) közel 10 %-al meghaladnunk (53,82 %), ami azt jelenti, hogy az itt élők továbbra
is felelősen gondolkodnak és fontosnak tartják a
település jövőjét. Másodszor köszönöm, hogy sokan
voltak, akik pozitívan értékelték az elmúlt négy évet.
Ahogy már többször leírtam, sikerült egy új fejlődési pályára állítania a települést. Természetesen ez soha nem
jelentette azt, hogy korábban nem volt fejlődés, csak stabil működés mellett mennyiségileg és minőségileg is
sokkal több minden készült, mint a megelőző években,
évtizedekben. Nyilván most mások a lehetőségek, amelyek nem automatikusan érkeznek, hanem komolyan elő
kell készíteni, meg kell dolgozni érte. Ehhez továbbra is
megvan a lelkesedés, a faluért tenni akarás és nem
utolsó sorban a szakértelem.
Sokukkal találkoztam az elmúlt hetekben, hónapokban
és öröm volt hallani az elégedettséget, a köszönetet és a
folytatásra való buzdítást. A választási eredmények
pedig egyértelműen megmutatták, hogy erre kaptunk
bizalmat. Tehetjük a dolgunkat az itt élőkért, együtt haladhatunk tovább a megkezdett fejlődés útján. Terveink
között sok minden szerepel, és továbbra is hiszem, hogy
az elmúlt években megtapasztalt összefogással, munkával és az önkormányzat kedvező gazdasági helyzetével
minden megvalósítható, ami az itt élőket szolgálja.
Kívánom, hogy mindezeket az új képviselő-testület tagjai legjobb tudásuk, legjobb szándékuk szerint,
önzetlenül végezzék Tordas javára.
Juhász Csaba polgármester

hetik a görkorcsolyások, a gyerek biciklisek, a
gördeszkások és a futók. A kerékpárút kivitelezésére
vonatkozó szerződés aláírása után több helyen is
kezdődik a munka. Kitűzésre kerül a Tordas-Gyúrói sza-

kasz, ahol a terep előkészítése, az útban lévő fák, bokrok
kivágása történik. Ezzel egy időben készül a Gesztenyés
út aszfaltozása a vadászházig, ami átmenetileg forgalomkorlátozással fog járni. Hosszas tárgyalások után
megkötöttük a szerződést a szakmailag legmegfelelőbb
vállalkozóval, így a pár hónapos engedélyezés után
elkezdődhet a térfigyelő rendszer telepítése is.
Juhász Csaba polgármester

Önkormányzati hírek
A választások alatt nem állt meg az élet a településen.
Teljes gőzzel folyik az iskolabővítésének az építése,
mostanra elkészült a vasalt aljzat, amire már épülhetnek
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Új házszámozási rendelet
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
törvényi felhatalmazás alapján megalkotta 9/2014. (IX.
10.) önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról.
E rendelet értelmében az utcában az ingatlanokat a
közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell
ellátni. A rendelet 2014. október 1-jén lépett hatályba,
és 180 napot biztosít az ingatlantulajdonosoknak a
házszámtáblák kihelyezésére.

elkezdődött az iskola bővítése

Fentiek miatt kérem azon ingatlanok tulajdonosait, ahol
még nem kerültek elhelyezésre a házszámtáblák, hogy
azt 2015. március 31-ig pótolják!
dr. Matota Kornél
jegyző

A járdák karbantartásáról
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanok előtti
járdák tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről
folyamatosan gondoskodni szíveskedjenek. Ugyanígy
kérjük, hogy a járdára benyúló ágak, bokrok levágását is
végezzék el a gyalogos közlekedés akadálymentessé
tétele érdekében!
Köszönjük!
Tordas Község Önkormányzata

kerékpárúti szerződéskötés

Tájékoztató a települési ügysegédi rendszerről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Martonvásári
Járási Hivatal 2014. szeptember végétől ügysegédi rendszer működtetését kezdi meg, melynek célja, hogy a
Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek a hét
meghatározott napján a hivatal illetékességi területéhez
tartozó valamennyi településen is intézhetőek legyenek.

A csendzavarásról

Az ügysegédek a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó
ügyek egy részében – ahol ez lehetséges – azonnal intézkednek, míg más ügyekben továbbítják a kérelmeket,
beadványokat; illetve segítséget nyújtanak nyomtatványok, adatlapok kitöltésében vagy tájékoztatással
segítik az ügyintézést.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 8/2013. (IX.
19.) önkormányzati rendelet értelmében tilos 21 óra és
6 óra között, továbbá vasárnap 11 és 15 óra között motoros kerti- és barkácsgéppel, közlekedési eszközzel
vagy más módon a csendet vagy köznyugalmat
megzavarni. A rendelkezést megszegők 50.000 Ft-ig
terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújthatók.
Kérek mindenkit a közösségi együttélés szabályainak
betartására!

Ügysegédünk Tordason a Polgármesteri Hivatalban kedden, 13-tól 16 óráig tart ügyfélfogadást, kérjük forduljanak hozzá bizalommal.
Dr. Koltai Gábor
hivatalvezető
Martonvásári Járási Hivatal

dr. Matota Kornél
jegyző
3

tordasi kisbíró

2014. November

a tordasi önkormányzat lapja

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Választási eredmények

Tordas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára a 2014/2015. tanév
második és a 2015/2016. tanév első félévére
vonatkozóan.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének
érdekében a kormány mind központi költségvetési,
mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer,
amelyek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsőoktatási intézményi támogatás. A Bursa Hungarica
ösztöndíj intézményi részének forrása a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(2 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely Tordas Község önkormányzat területén
hátrányos szociális helyzet
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte
(a pályázati kiírásban részletezett feltételeknek
megfelelően)
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(6 tanulmányi félévre pályázható):
- lakóhely Tordas község önkormányzat területén
- hátrányos szociális helyzet
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
Községházán (2463 Tordas, Szabadság út 87. tel.:
22/467-502), illetve a www.tordas.hu honlapon!
Cravero Teréz

Jogerőssé váltak a 2014. október 12-i önkormányzati
választások eredményei:
Polgármesterjelöltek:
1. Juhász Csaba
2. Vasvári Pál

635 szavazat
82 szavazat

Megválasztott polgármester: Juhász Csaba

Képviselőjelöltek:
1. Rácz József

480 szavazat

2. Hajbin Tímea

465 szavazat

3. Somfai Sándorné

444 szavazat

4. Bucsi István

403 szavazat

5. Báhidszki Gábor

401 szavazat

6. Albert Balázs

316 szavazat

7. Cifka János

315 szavazat

8. Derecskei János

294 szavazat

9. Márki Ferenc

276 szavazat

10. Vass Árpád Elek

208 szavazat

11. Turda Sándor

194 szavazat

12. Vasvári Pál

70 szavazat

13. Südi Antal

34 szavazat

Megválasztott képviselők: Rácz József, Hajbin Tímea,
Somfai Sándorné, Bucsi István, Báhidszki Gábor, Albert
Balázs
Helyi Választási Iroda

Tisztelt Tordasi lakosok!
Megtörtént a helyhatósági választás. Önök döntöttek! Fejet hajtva a lakosság akarata előtt, gratulálok a többségi
szavazatot elnyert képviselőknek. Egyben megköszönöm a rám szavazók bizalmát. Maradok, mint realista! Ezek
után kívánok mindenkinek erőt, egészséget, békességet!
Tisztelettel: Derecskei János
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Juhász Csaba polgármester. Almási Balogh Elemér volt
a Hangya Szövetkezet egyik megálmodója és megvalósítója. „ Minden idők legsikeresebb magyar összefogása volt fél évszázadon keresztül a HANGYA…
”/www.hangyaszov.hu/ Ezt az összefogást ünnepeljük
mi is Tordason minden év szeptemberében, terménybemutatóval és családi rendezvényekkel.
A délelőtti programok a vállalkozó szellemű fiataloknak,
idősebbeknek, fiúknak, lányoknak és asszonyoknak egyaránt kedvezett. Lehetőség volt a tavaly átadott futópályán összemérni a gyorsaságukat kicsiknek és
nagyoknak, volt csattogós lepketoló verseny, amit végül
csak az aprók használtak ki, valamint pogácsasütő
verseny a falu hölgyeinek, amiben hatalmas előre lépést
mutattak a résztvevők, hiszen a tavalyi két nevezőhöz
képest idén már hárman is ringbe szálltak. Köszönjük
nekik a finom pogácsákat! A gyerekeknek mozgalmas
időtöltést biztosított az ingyenes légvár, a rodeó bika
valamint a Deszkalandi Bolondi gyönyörű fajátékai.
A rét szélén felállított mobil színpadon 11 órákkor
kezdődtek a programok a Tordasi Dalárda előadásával,
őket Szép Bence humoros bűvész bemutatója követett

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

2014. Hangyanap
A hosszú esőzések után, egy gyönyörű napra virradtunk
2014.szeptember 20.-án, szombaton. Ennek kimondottan örültünk, mivel idén új helyszínen került megrendezésre a Hangyanap –az iskola és a patak közötti rétenés tartottunk tőle, ha aznap is esik, még a végén gumicsizmában lehet csak megközelíteni a színpadot. Nagy

szerencsénkre azonban verőfényes késő nyári napot
tölthettünk el együtt, kiváló programok kíséretében.
A reggelt a méltán kedvelt Termelői Piaccal nyitottuk.
Az árusító faházak a patak partján kiépített parkolóban
kaptak helyet. Itt lehetett válogatni a sajtokból,
zöldségekből, almából, tojásból, mézből és egyéb finomságokból. A reggeli órákban került sor a Növényfajtakísérleti Állomás parkjában lévő Almási Balogh
Elemér szobor koszorúzására, ahol ünnepi beszédet
mondott Szeremley Béla a Hangya társelnöke valamit

a gyermekek örömére. A rét hátsó felében Endzsel Zsolt
és tanítványai tartottak lélegzetelállító lovas íjász bemutatót. Délidőben, már csodás illatok szálltak a levegőben
Kiss Balázs bográcsaiból. Ismételten köszönettel tartozunk neki a finom sertéspörköltért!
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érkezett Fanfara Shukar és a magyarországi Fanfara
Complexa közös öröm koncertje. Akik eljöttek és részt
vettek a programokon mind láthatták és érezhették milyen szép mikor egy közösség összefog, létrehoz valamit
és együtt ünneplik meg annak gyümölcsét. Így szeretném megragadni az alkalmat és újból megköszönni mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, kivitelezésben,
vagy csupán eljött és megtisztelte a meghívott
zenekarokat jelenlétével.

A délutáni programokat 14 órától a már Tordason szeretettel fogadott Voodoo Papa Duó indította még kevés
ám lelkes nézőközönségével. Őket a részben tordasi
tagokkal bővelkedő Buda Folk Band követte egy kis népi
dallamot csempészve napsütéses délutánunkba.
A következő zenekar azonban egy igazi belevaló tordasi
banda, a Razzia zenekar, nagy örömünkre ismét színpadra állt. Az esti szórakozást egy híres és közkedvelt
zenekar az Intim Torna Illegál biztosította a táncolni
vágyó tömegnek. Az utolsó zenekarként megkoronázta
az estét a Romániából, egy piciny faluból, ám világhírrel

Kása Bíborka
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November14. : II. Kocsmasportok éjszakája
November 20. : Hangya Szabadegyetem
November 30. : Adventi gyertyagyújtás
December 6. : Mikulás ünnepség

Kedves Olvasók!
Az ősz visszahozza azt a napi ritmust a kisebb és nagyobb gyerekek, a családok életébe, ami az év nagy
részére jellemző. Sokasodnak a feladatok, gyakran érezzük úgy, hogy kevés az idő, de talán egy-egy jó könyvre
jut még, ami segíthet kikapcsolódni, másként tekinteni
a mindennapi teendőkre. Ezért ajánlom a következő
köteteket a gyerekeknek és a felnőtteknek. Bálint
Ágnes meséi számos generáció kedvencei. A régi sikeres rajzfilmsorozat alapján készült képes mesekönyv
Kukoriról, a naplopó kakasról és az ő élete párjáról, a
szorgalmas Kotkodáról új kiadásban megtalálható a
könyvtárban A végtelen giliszta és más történetek címmel. Berg Judit Rumini a Fényvizeken című kötete
egy időben kezdődik a Szélkirálynő útjával, és azután ér
véget, hogy a hajó visszatért a Ferrit-szigetről.
Levelekből, pandúrsági jegyzőkönyvből, térképekből,
újságcikkekből áll össze a tengerészbarátok szövevényes kalandja, amihez az írónő jó szórakozást kíván,
s csak annyit kér, hogy Szkander Bob helyesírását ne
tanulják el a kis olvasók.
Kézimunkázni szerető olvasóknak A horgolás tech
nikáinak enciklopédiája és A legszebb kötésminták
tárháza című köteteket ajánlom. Az utóbbi ötleteket és
tanácsokat ad kezdőknek és gyakorlottaknak egyaránt,
nem a jól ismert minták gyűjteményéből, hanem vadonatúj mintákból állította össze a szerzőpáros. Grecsó
Krisztián Megyek utánad című regényének borítóján
ott a kérdés: „Hogyan lehet gondolkodni, ha szép lányok
jönnek?” A regény főszereplője Daru, a kamaszodó fiú,
aki küzd az önbecsülésért és a szerelemért, mindegyik
kapcsolatában elveszít magából valamit, mindegyikbe
belehal egy kicsit. Így válik felnőtté. Hogyan is lehetne
jobban elmesélni egy ember életét, ha nem a szerelmei
történetén keresztül? Erre – az igazából nem is kérdésre
– ad választ a kötet.
Szeretném felhívni a kedves Olvasók figyelmét, hogy a
könyvtár az őszi szünetben zárva tart, a szünet utáni
első kölcsönzési nap: november 3., hétfő.
Szeretettel várok mindenkit!
Varga Szabolcsné

Elindul a Hangya Szabadegyetem!
Örömmel mutatjuk be minden kedves érdeklődőnek a
Hangya Szabadegyetem névre keresztelt új
előadássorozatunkat! A minden hónapban megrendezésre kerülő programban helyet kapnak majd
történészek, zenészek, hegymászók, borászok, érdekesebbnél érdekesebb emberek. Az előadások után egy
forró tea, kávé, vagy akár egy jó pohár fröccs mellett
beszélgethetünk az elhangzottakról.Belépő nincs, viszont szívesen fogadunk egy kis süteményt, bort, hogy
megteríthessük az asztalokat.
Első meghívottunk :
2014.11.20. 19.00
Csepin Péter író, szabadegyetemi óraadó tanár, a
Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sport
Egyesület elnöke, a Honvédelemért bronz fokozatú
kitüntetés birtokosa. 5 nagy lovas expedíció vezetője, aki
30.000 km-t tett meg eddig lóháton.
Szeretettel várunk mindenkit élménybeszámoló
előadására lovas portyáiról!

SZÍV KLUB
Szív és érrendszeri betegségek megelőzését szolgáló
klubot indítunk havi rendszerességgel, ahova kortól és
betegségtől függetlenül várunk minden érdeklődőt.
Helyszín : Művelődési Ház, Tordas
Rendszeres alkalmaink: minden hónap negyedik
csütörtökén Időpont: 2014.11. 27 e 14.00 óra
(ebben az évben utoljára)
Dr.Harbula Ildikó Dr.Kertész Tamás
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Díjazottak, kategória győztesek, felkészítő tanáraik:
Vers – Czakó Anna (Pázmánd)
Vers – Rozgonyi Róbert (Pázmánd)
Szólóének népzene – Násztor Eszter (Százhalombatta)
Felkészítő tanár: Fazekasné Domak Anikó
Hangszerkíséretes szólóének népzene – Schachay Viktória (Tordas) Felkészítő tanár: Fazekasné Domak Anikó
Énekduó népzene – Kormos Duó: Kormos Nóra és Kormos Bodza (Gyúró) Felkészítő tanár: Fazekasné Domak
Anikó
Szólóhangszer népi furulya – Bagdi Réka (Tordas)
Felkészítő tanár: Hegedűs István
Szólóhangszer gitár – Füredi Barbara (Velence)
Felkészítő tanár: Dobai István

I SKOLAI H ÍREK

„Ne otthon, nálunk fesztiválozz!”
Pázmánd Község Önkormányzata szervezésében 2014.
szeptember 25-én, a Hét Forrás Művelődési Házban
óriási siker koronázta az I. Pázmándi Gyermek és
Ifjúsági Kulturális Fesztivál Díjátadó Gálaműsorát.
Iskolánkból 10 produkcióval neveztünk, ebből 6 jutott
be a gálára. Akkor még nem tudtuk, hogy az
előválogatások alapján a díjátadóra már csak a legjobbak jöhettek. Több kategóriában érkeztek ifjú előadók
Pázmándról, Velencéről, Tordasról, Gyúróról, Százhalombattáról. A kilenc kategória győztes produkció
többsége bármelyik nagyobb volumenű országos
versenyen megállta volna a helyét. Csütörtök este
nagyon jó hangulatban, szebbnél szebb viseletekbe
öltözve a kategóriák nyerteseinek díjazása és első helyet

Hangszer és ének népzene – Szikra Együttes (Tordas és
Gyúró)
Tagok:Erdélyi Csenge, Schachay Viktória, Násztor Eszter,
Horváth Kata, Simon Kitti, Varjas Flóra, Turda Noémi,
Gál Réka, Milichovszky Sándor, Szabados Csaba, Teszár
Vilmos, Felkészítő tanár: Fazekasné Domak Anikó
Hangszer népzene – Gatyamadzag Zenekar (Tordas)
Képviselő: Szilágyi Szabolcs, Cselikovics János
Felkészítő tanár: Kovács Márton
Szeretnék köszönetet mondani mind a gyerekek, mind
az iskola nevében azon kedves szülőknek, akik elvittek
bennünket Pázmándra, hiszen nem tudtunk volna ennyi
gyermekkel máshogyan odajutni!

érő produktumának bemutatóját tekinthettük meg.
Nagy izgalommal voltunk, hiszen ott tudtuk meg, hogy
mindenki kategóriagyőztesként szerepel. Minden első
helyezett egy csomag ajándékot és oklevelet kapott. Ezt
követően pedig kihirdetésre került az abszolút győztes,
aki a legjobbak között is a legjobbnak bizonyult.
„A „Gyermekek királyságának” hagyományteremtő
fesztiválján a 2014-es év legkiválóbbjának Fazekasné
Domak Anikó tanítványa a tordasi Schachay Viktória bizonyult. A Velence Resort&Spa által felajánlott értékes
fődíjat dr.Virányiné dr.Reichenbach Mónika polgármester és Radványi Gábor képviselő adták át Viktória részére.”

Gratulálok minden fiatalnak és felkészítő kollégáimnak
egyaránt!
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Bonyhád
2014. október 4-5-én, egy kétnapos fesztivál
keretében rendezték meg Bonyhádon a Halmos Béla
Országos Népzenei Találkozót. Ez a verseny csak minden második évben kerül megrendezésre ifjúsági és
felnőtt kategóriában egyaránt. Művészetis diákjainkkal
mindkét napon öregbíthettük iskolánk és településünk
hírnevét, hiszen ifjúsági kategóriában, hat versenyszámmal indultunk.

Egy elismerő e-mail, melyet a fesztivált követően kapott
a művészeti iskola:
Tisztelt Címzett!Kérem, továbbítsa Kovács Márton tanár
úrnak gratulációmat:a Jómadár, "Tóthék" és Gatyamadzag zenekar nevei nagyon jók, és Bonyhádon igazán
jól muzsikáltak, gratulálok nekik és felkészítőjüknek.
Remélem, fogok még hallani róluk!Üdvözlettel: Deáky
Péter

Szólisták voltak:
Bagdi Réka - népi furulya(Felk.:Hegedűs István)
Násztor Eszter -népiének (Felk.:Fazekasné Domak
Anikó)
Pápai Áron -citera(Felk.:Fazekasné Domak Anikó)
Zenekarok:
„Tóték” zenekar-Tóth Levente, Feldhoffer Dániel, Tóth
Boglárka, Somlói Tamás

Gratulálok a diákjainknak a színvonalért, a sok
munkáért, a szülőknek a támogatásért és ismételten az
utaztatásért!

Fazekasné Domak Anikó népzene tanár

Jómadár zenekar-Simon Olivér, Szabados Tamás, Takács
Szilárd, Somlói Tamás
Gatyamadzag zenekar-Turú András, Szilágyi Szabolcs,
Konczos Vince, Takács Szilárd, Somlói Tamás(Mindhármójuk felkészítője:Kovács Márton)
A két nap alatt 101 produkciót hallgatott végig a neves
zsűri és a nagyérdemű. A vasárnap délutáni szakmai
értékelést követően az eredményhírdetésen okleveleket,
nívódíjakat és kiemelt nívódíjakat osztottak ki a
résztvevőknek. Bagdi Réka, Násztor Eszter, a „Tóték”, a
Jómadár és a Gatyamadzag zenekarok oklevélben
részesültek, míg Pápai Áron, KIEMELT NÍVÓDÍJAT
érdemelt ki!
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Ezzel az Ady idézettel kívánunk szeretettel Áldott Karácsonyt és Boldog új esztendőt:
„Békesség most tinéktek, emberek. Örvendezzél, derék
világ, …Hangozzatok, jámbor legendák, Zsolozsmák, bibliák, imák, Ne halljátok a föld-dübörgést, Menjen tovább
a szürke élet, Közelg a földi végitélet… Addig lobogj csak,
kicsi gyertya, Harsogjatok csak, égi villik, Örvendezzél,
derék világ, Békesség ünnepén.

További híreink:
2014. december 13-án, szombaton 17 órától a Hangya
Műv.Házban ünnepli 5 éves fennállását a Gatyamadzag
zenekar. A koncertet követően karácsonyi táncház lesz
a művészeti iskolás növendékeknek, meglepetéssel.
A rendezvényre szeretettel várunk és hívunk minden
érdeklődőt! A belépés díjtalan.

még
M E S E VÁ R Azkegyesidőjárás
velünk, de
érezzük, hogy
Ó V O D A már
valóban itt az ősz.
Csípősebb az idő
és hamar
H Í R E I reggel
sötétedik már. A fa-

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10403174 –
50526767 – 72571002 K&H Bank, ahová a felajánlásokat lehet megtenni.
Novemberi programjaink:
Szülői Fórum
- bábelőadás
- Szülői értekezlet a jövendőbeli első osztályos szülők
számára
- készülődés Adventre

levelek is szép színesek, igaz még nem
hullanak, nem úgy,
mint a vadgesztenye,
ami meg-meg koppan a járdán, földön vagy a háztetőkön. Örülünk is
közösen ennek a gyerekekkel, mert az őszi természet
kincseiből rengeteg szép dolgot készíthetünk.
Köszönetet szeretnénk mondani a Hangya Nap alkalmából ismét megrendezett Aranyhabverő verseny
nevezőinek, akik finomabbnál finomabb süteményeket
készítettek. Gratulálunk a nyertesnek is, Dr. Szabó Edinának. A szorgalmas papírgyűjtésnek is meglett az eredménye, az idén sikerült a legtöbb papírt összegyűjteni!
Ezért is nagyon hálásak vagyunk. Az ezekből befolyó
összeget az óvodásoknak játékra és bábszínházra fogjuk
költeni. A segítőkész szülőknek, dajka néniknek és óvó
néniknek köszönhetően megszépültek az udvari játékok
is, igazán irigylésre méltó így már az óvoda udvara.
Megrendezésre került a hagyományaink szerint a
Szüreti Mulatságunk is, amelyen köszönjük a segítséget
Hegedűs Móninak és Oravecz Petrának a
kézműveskedésben és a csillámtetoválásban és a sok finomságot a szülőknek. Az Idősek Napján a Nyuszi csoportosok Erika néni vezetésével ajándékozták meg a
szép korúakat egy kedves kis műsorral.
Október 4.-én van az Állatok Világnapja, amit Fedák
Krisztina kutyusaival tett emlékezetessé a gyermekek
és az óvónők számára is, ezúton is köszönjük neki. Amíg
ilyen szép az időjárás, minden csoport igyekszik kirándulni egy nagyot a faluban.
Nagy örömünkre végre magalakult óvodánk alapítványa,
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány néven.

Nagymányai Petra
Kányádi Sándor: Jön az ősz
Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Megmegáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.
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Szeretettel köszöntjük a 90 év felettieket és jó egészséget kívánunk.

Veszeli Viktorné

Csanádi Istvánné

Farkas Károlyné

Kalocsai Mártonné

Lizák Ferencné

Kiss Pálné

Aranyosi Ervin:
Ölelj, szeress
kortalanul!

Gáti Rudolf

Németh Tibor

Az ölelés, tudod,
nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is,
örömöt hordoz.
Lenni kell álomnak,
lenni kell oknak,
 legyen céljuk
a fáradt karoknak!
Ölelés, és mosoly?
 Várja a lélek!
Érzi,  még itt vagyok,
 érzi, hogy  élek!
Szeretet parazsát
ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát
arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet,
élj szeretettel!
 Öleljen, örüljön,
míg él, az ember!

Köszöntjük még: Dallos Károlynét,
Németh Lajosnét, Farkas Istvánt.

Mucsi Jánosné
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Idősek napja
2014. október 4-én, szombaton tartottuk az idősek
napját. Erre az eseményre minden tordasi 70 év feletti
lakos személyes meghívót kapott. A néniket és bácsikat
érkezésükkor üdítő, bor és pogácsa várta. Az óvodások
ősz köszöntőjével kezdődött a délután, majd az iskolások műsora következett tánccal, verssel, énekkel és
citerával. Az időseket Ani néni és polgármester úr
köszöntötte. A ráckeresztúri Darázsderék tánccsoport
is eljött, akik először egy különleges férfi-női jelmezes
táncot mutattak be, majd boszorkányokként léptek
színre. A két előadás között a Tordasi Asszonykórus
szórakoztatta a kedves közönséget. Végül Marczinka
Mária és Tolnai András nótái zárták a műsoros délutánt,
melyet Steimann György kísért. A vacsora töltött káposzta volt, a desszert pedig aprósütemény. Reméljük,
mindenki, aki eljött jól érezte magát!

Hány éves vagy nagyapa?
zonyítéka volt a lány tisztasága a férj számára. A mi
életünket a tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és
az érvényes törvények tisztelete szabályozta. Bennünket
megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és
rossz között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és
következményeikért. A komoly kapcsolat azt jelentette,
hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve. Sosem hallottunk sztereó zenéről,
URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, elektromos
írógépekről, számológépekről (még mechanikusakról
sem, hát még hordozhatókról). A 'notebook' jegyzetfüzet volt. Az órákat naponta felhúzták. Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos
kijelzők a háztartási gépeken. Gépeknél tartva: nem
voltak pénzkiadó automaták, se mikrohullámú sütők, se
ébresztőórás rádiók. Hogy videomagnókról és
videokamerákról ne is beszéljünk. Nem léteztek azonnal
előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek
voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott. Színes képek nem léteztek. Nem hallottunk Pizza
Hutról vagy McDonald'sról, se az instant kávéról, se a
mesterséges édesítőkről. Az én időmben a fű olyasmit
jelentett, amit nyírtak, nem szívtak.Mi voltunk az utolsó
nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre
van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen. És most
mondd, szerinted hány éves vagyok!- Hát, nagyapó, biztosan több, mint 200! - felelt az unoka.- Nem, kedvesem,
csak 60!

Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egyszer
csak hirtelen megkérdezte:- Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:- Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a
fénymásoló gép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló
tabletta előtt születtem. Nem volt még radar, hitelkártya,
lézersugár és pengekorcsolya. Még nem találták fel a
légkondicionálót, a mosogatógépet, aszárítógépet (a
ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre). Az
ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek. Nagyanyád és én
összeházasodtunk és azután együtt éltünk, és minden
családban volt apuka és anyuka. Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem. Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb
amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és férfit 'uram'-nak
szólítottam, minden nőt pedig 'asszonyom'-nak vagy
'kisasszony'-nak. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak
volt, de nem az embereknek. Az én időmben ha egy
hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel,
hogy átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a
helyére kísérték és – ha kellett - megváltották a jegyét
és odavitték neki. A nő elsőként lépett liftből ki. Alátolták a széket, hogy leülhessen. Egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült,
kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi
segített neki levenni a kabátját. Az én időmben a
szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény bi12
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Szeretettel köszöntjük 50. házassági
évfordulóját ünneplő Kalocsai házaspárt
(Kalocsai Jenő és Csapkovits Klára)

Szeretettel köszöntjük 55. házassági
évfordulóját ünneplő Farkas házaspárt
(Farkas István és Vengert Ilona)

Szeretettel köszöntjük 60. házassági
évfordulóját ünneplő Németh házaspárt
( Németh Tibor és Baricza Jolán)

Háború
Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszki Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.
 Aztán jött a jó világ, jött a háború. Bejöttek az oroszok, tak ásni, hármunkat egybe. Ketten dolgoztak, én mindig
aztán kutya világ volt. Gyúrón voltunk, Bicskén volt a azt lestem, mit csinálnak; géppisztollyal agyonlőnek, ha
front. Szabadrablás volt, elvittek mindent, még az em elmegyünk. Eljöttem volna, csak őket sajnáltam, hogy
bereket is. Vittek el engem is sáncolni, lent voltunk Er megverik. Aztán rábeszéltem őket, hogy ha elmegyünk, öt
csinél, németek hajtottak bennünket, tankcsapdákat méterre már nem látnak; úgy hordta a szél a havat; aztán
csináltunk. Amikor elmentek a németek, az oroszok sán elindultunk. Éjfélre itthon voltunk. Az volt az egyetlen,
coltattak. Tíz napra elvittek mindig, tíz napi élelemmel, hogy olyan későn értem haza. Volt olyan, hogy utánam
de annyi sem volt, hogy reggelizzünk. Este nem vigyáztak, lőttek, amikor a határban szaladtam, de nem gondoltam,
mindig eljöttem, mindig otthon voltam éjszakára, hogy meghalok. Mindig otthon akartam lenni. Voltak
akárhova is vittek. Ha Bicskére vittek. Olyan sötét volt, náluk nők is, mindig nőztek. Szörnyű világ volt, éjjel olyan
hogy az orrunkig nem láttunk el, kézzel kerestük, hol a ordítások voltak, a nők mindig sikítottak éjszaka. Aztán
falnak a széle; hordta a szél a havat. Ott már nem sáncot amikor a háborúnak vége volt, kiosztották a földeket,
csináltunk, mert ötven centis fagy volt, árkokat kellett szerszám és ló nélkül, minden nélkül neki kellett állni, dol
ásni, olyat, amibe egy ember bele tudott állni, oda állítot gozni.
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a szobában, a padló meg beitta. Engem is elvittek fát hor
dani, onnan is megszöktem, de egy orosz visszajött értem.
„A k…va anyád!”  mondom neki. Valamit konyított a ma
gyarhoz, mert aztán – fegyver volt nála  körülhajtott,
mikor lecsillapodott, elvitt megint. A leventében pedig
gyakorlatoztunk. A katonaságnak az előképzője volt, ka
tonai kiképzést kaptunk. Lőni tanultunk (nem lég
puskákkal, hanem olyan puskákkal, amikkel most is lőnek
itt a lőtéren). Gyúrón volt egy mély gödör, időközönként
ott lőttünk. Egy kisebb katonai kiképzést kaptunk, hátra,
jobbra át, balra át…
Télen, amikor nem volt gyakorlat, térképolvasást tanul
tunk, a térképnek a jelzéseit meg kellet tanulnunk. 9 raj
volt, mindnek különböző időpontban voltak az óráik,
nekünk pénteken délelőtt volt fél nap. 19től 21 éves korig
kellett járni. Aztán utána elmehetett az ember katonának,
ha bevált, aki nem vált be munkaszolgálatra vitték, ha
lúdtalpas volt már nem vették be. Az idősebb katonák tar
tották a fegyelmet, minden rajnak volt rajparancsnoka.
Én is voltam Bodajkon 3 hétig rajparancsnok. Az utolsó
évben már jöttek az oroszok, akkor eljöttem, mert
megszűnt a levente. A háborúban voltak bombázások; a
gyúrói szőlő felé vezető útnál egy repülő meggyújtotta a
gyújtóhasábot, végigégette a határt, az első házat
eltalálta, leégett. Ha az a falun végigmegy, az egész falut
felgyújtotta volna. Amelyik nem robbant el, azt össze kel
lett szedni. Volt, amikor ejtőernyősöket kerestünk a néme
tekkel, még a leventében. Már fiatalkorban fel voltunk
készítve a katonaságra, így a háború sem volt annyira
furcsa, sem a nagy fegyelem a tűzoltóságnál. A leventében
belém faragták a fegyelmet. Aki nem leventéből jött
annak furcsa volt a piszkálódás, mi már megszoktuk.
Kutya világ volt. Minden vasárnap templomba kellett
mennünk. Okosak voltak, mert amikor vége lett a misé
nek, sorakozni kellett, és olvasták a névsort, nem lehetett
meglógni. Akik elmentek, hétköznap jöttek a csendőrök,
éjjel 3 fele elvitték Válba, télen fát vágattak velük. Nem
lehetett szórakozni. Nagy fegyelem volt, néhány csi
bésznek jót tett, ha valakit felpofoztak, nem mert vissza
ütni, a csendőrök elvitték volna, azok megtanították
annak, aki a kezükbe került, azok nem csináltak ott
bíróságot. Bevitték az őrsre, ki is olthatták az életét, ha
hazakerült azt sem merte megmondani, hogy hol volt. Azt
ember azt mondhatná, hogy durva világ volt, de sok jó
dolog is volt benne.

Facsemetéket ültettünk tavasszal, meg ősszel, menet
közben jártunk napszámba, nyáron aratás volt, mentem
a masinával is; 17 éves voltam. Cipeltük a 85 kilós
zsákokat. De akkor könnyű volt, olyan vékony voltam.
Megélhetés nem volt, egy pár hold föld nem termett any
nyit, amennyi kiadás volt. Gyárak, munkahelyek, akkor
nem volt TSZ se, a gyárakba még udvarsöprögetőnek sem
vették fel az embert. Kutya világ volt. Az Alföldön és a
Dunántúlon nem okozott akkora károkat a háború, csak
itt, ahol megállt a front, a Duna vonalánál. Bicskén
megállt 3 hónapig, nem tudták kiszorítani a németeket,
meg a magyarokat (mert gondolom magyarok is voltak)
az erdőből. Hozták a rengeteg sebesültet, az iskolák tele
voltak sebesültekkel, …. Szabadrablás volt. Meg olyan
puhányok voltak. … Olyan nap nem volt, hogy ne vitték
volna az embereket dolgoztatni, sokan elbújtak, én nem
bújtam el, otthon voltam, nem akartam azt csinálni, amit
ők akartak. Agyon is lőhettek volna, ki kérte volna szá
mon, háború volt. Itt is agyonlőttek kettőt: egy férfit meg
egy nőt. Ismertem őket, éjjel volt, biztos el akarták vinni
őket. Nem lehetett gatyázni. Nehéz volt. Válba is elvittek,
háromszor is 10 napi munkára, sáncoli, sokat sáncoltunk.
Mindig egy napot dolgoztam, este bekvártélyoztak, éjjel,
amikor nem nagyon vigyáztak, kérdezem a srácokat, nem
akarnake hazajönni? Egy sem mert jönni, de én elszök
tem, este már itthon voltam. Nem akartam magára hagy
ni a családom. Apámat is elvitték, tehát nem volt otthon
férfi, én meg megjöttem mindenhonnan. Volt, hogy rám
lőttek, nem álltam meg, de nem talált el, lehet, hogy nem
is akart; csak úgy porzott mellettem a föld. Sosem gon
doltam, hogy meg kell halni. ….. Az valahogy egy hosszú
nap volt. Aki nem élte meg ezt, nem érti meg, hiába mond
ják neki, azt nem lehet fölfogni, ha valaki nem éli át. Saját
tapasztalatból mondom, mert ez olyan, mint amikor
nekünk meséltek az öregek az első világháborúról. Az em
bernek csak áthalad az agyán, de aki benne élt annak
más. ’44ben Ercsiben voltam, árkot kellett ásni. 2 méter
széles, 2 és fél méter mély, 50 cm széles tankcsapdát
csináltunk. A földet kidobálni, 20 cmre elteríteni. De a
repülők meg fölöttünk voltak, látták, hogy mit csinálunk.
Több százan, ezren dolgoztunk ott, minden községnek 10
embert kellett leadnia, de mi gyúróról százan voltunk
lent. Az istállóban aludtunk a marhák között; ahol egy ló,
vagy marha hiányzott, ott mi voltunk a marhák, ott
feküdtünk az állatok között. Nők is voltak, őket nagyobb
becsületben tartották, az iskolában, meg otthonokban
aludhattak. Fát vágni is vittek. Állandóan volt valami.
Panaszkodtak is az emberek: „Mert a rohadt ruszki nem
csinál semmit, mindent a civilekkel csináltatnak!” A laká
soknál volt fürdő, kádakban fürödtek, kiöntötték a vizet

– Voltak Tordason is oroszok, a szomszéd gyerekekkel
összejártunk, ott ültünk az ágyunkon, a ruszki pucolta a
puskát, aztán elsült. Az egyik szomszéd gyerek térdét
lőtte meg. Nem akarta, csak véletlenül sült el.
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oda mindig mehettem. Ott meghúztam magam. Ez is egy
óriási szerencsém volt. Megtudtam, hogy akik ott dolgoz
tak, azokat mind összeszedték, vagonba tették, és kivitték.

Rossz volt, mert sok mindent csináltak, ami ijesztő volt.
Egyszer szegény anyáért feljöttek, hogy miért, nem
tudom, gondolom hoztak tyúkot, azt kellett neki
megfőzni, mindjárt el kezdtem sírni, hogy elvitték, és lementem. Majdnem agyonlőttek, hogy ha nem megyek
haza. Anya is kérte, hogy menjek, ne maradjak ott.
A Gyúrói úton lakott egy asszony, a fia amikor a nyakába
ugrott, ott lőtték agyon. A németek már nem voltak
annyi időt, és nem csináltak már ilyeneket.

- Sajnos minden 14-15 éves gyereket elvittek az oroszok
sáncolni, már a németeket kiszorították, és a fagyos
hóba, fagyos földbe kellett lövészárkot ásnunk. Januárban azt mondták, egy pár órai munka. És elvittek máma,
és egész későig dolgoztunk. Fölhajtottak bennünket
ilyen nagy urasági padlásra, éjszaka, abba a 15 fokos
hidegbe. Ott aludtunk volna, ha tudtunk volna. És másnap nem ettünk, csak harmadnap este hoztak valami ennivalót.
És annyira legyengültem, hogy már ültem a
lövészárokban, és az orosznak mondtam, hogy „beteg”,
mondta, vigyék el orvoshoz. Így szabadultam meg négy
nap után. A többiek meg ott maradtak. De ekkora hó volt
ám, azt kellett dobálni, és ilyen vastag fagyot kellett
vágni. Az volt a háborúnak az ideje. Itthon meg bujkálni
kellett az embernek, mert szedték az embereket közmunkára. Nem kellett visszamennem katonáskodni, a
többiek aztán, hogy meddig maradtak, nem tudom. De
ennivaló nem volt. Mikorra már látta az orosz, hogy anynyira le vagyok gyengülve, benyúlt a köpenyzsebbe, és
egy darab kenyeret eltört, mondta, gyere egyél. Már neki
sem volt ennivalója. És a havat ettük folyadéknak. Nem
volt más. A háború alatt Etyeken voltak, akik valóban
jártak lopásra. Tyúkot ellopták meg hasonló. Disznóállomány nem volt, mert elvitték mindet. Volt ahol
betörtek. Nem volt ennivalójuk nekik sem. Meg az embereket elvitték munkára, ide-oda. Az itteni helyzetről
ennyit tudok mondani.

’43ban voltam sorozáson, hála istennek nem váltam be,
ez volt a szerencsém, másképp nem élnék már, mert akkor
kivittek volna a frontra. Munkaszolgálatra váltam be. 3
hónapot voltam Győrben munkaszolgálaton ’43ban.
Aztán a háború alatt mindig kint jártam. ’45. február 13
án esett el a vár. Én már 15én fent voltam a várban; én
ilyen mozgékony gyerek voltam. Az oroszoktól nem
lehetett lépni; össze volt lőve minden. És egy csomó ember
jön velem szemben, és monda az egyik: fiatal barátom, vi
gyázzon, minket itt hajtanak. A Beszkárt (BSZKRT – Bu
dapest Székesfőváros Részvénytársaság) egyenruha
mindig rajtam volt, az olyan volt, mint a vasutas; az oro
szok pedig tisztelték őket, mert a vasutat rendbe kellett
hozni, amiért minden össze volt lőve. Szerencsém volt,
mert ott volt a vasúti összekötő híd, ahol a hidat
összelőtték, és pontóhíd volt. A töltést át kellett hordani a
pontóhíd irányába. Elkaptak engem is a GPUsok – mindig
a vállamon volt egy kapa, mert azt becsülték, ha valaki
dolgozott – megállítottak, nem tudtam elmenekülni, elvit
tek a töltés áthordásra. Úgy volt, hogy Volt egy eszköz,
tróbnak hívtuk, volt két fogója, és egy deszka. A lapátosok
között kellett menni, ők dobálták rá a földet. Mi meg men
tünk körbe, ott ledobtuk, aztán újra megrakták. Így hord
tuk át a töltést. Voltunk vagy hetvenen. Ezeket úgy szedték
össze az utcán. Három napot ott voltam, mondom, innen
el kell menni. Tudod mit adtak? Csajkát, és volt köleskása;
ez úgy egybe volt főve, kézzel kellett megenni. Nem tet
szett a dolog. Harmadik nap mondtam, meg kell szökni.
Vécére kellett menni; mondtam az őrnek, hogy vécé, a
bokrokhoz kellett menni. Mikor láttam, hogy nem néz az
őr, mindig arrébb mentem. Mikor már gondoltam, hogy
nagyon figyel, és nem mehetek tovább. Mikor nem nézett
oda – mert figyelni kellett a munkát is – el kezdtem sza
ladni. Utánam lőtt kétszer vagy háromszor. Nem talált el.
A régi töltésen szaladtam. A vasutasok kezdték már
onnan az új töltés felé vinni a vágányt. Azok között sza
ladtam, oda nem mertek már lőni. A Bartók Béla úton van
az az összekötő híd, ha Kelenföldről jövünk. Ott jöttem le,
most ahogy elnéztem, ott a híd előtt jöttem le az útra;
addig nem mertem, és úgy szaladtam az intézetbe, mert

 A háborúba asszonyokat nem vittek el. A háborúra csak
úgy emlékszem, hogy elvitték az embereket, és mindent a
fiataloknak kellett csinálni. A férjem is odavolt 5 évig,
aztán meg kellett tanulni mindent. Még szántani is szán
tottam, mert voltak lovaink, még az ekét is használtam.
A férjem ’42-ben pedig megkapta a behívóját;
szakaszvezető rangban volt, és aztán kivitték a frontra.
Megbetegedett, és így volt szerencséje, hogy ’43 áprilisában visszahozták Magyarországra, de nagyon betegen.
Utána leszereltették. Így úszta meg a háborút. De
nagyon sokan ott maradtak, nagyon sokan megfagytak,
meg agyon lőtték őket. Csúnya harc dúlt ott nagyon. De
hát mi mentünk oda Oroszországba, azok csak visszakísértek minket. Nahát így jött a háború. Az oroszok
1944. december 22-én elfoglalták Tordast, karácsony
előtt volt az. Meglepték Tordast.
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meg kesztyűt, zoknit, egy kis pogácsát – vajas, sajtos
pogácsát -, meg egy kis süteményt. Ennyi fért bele a két
kilós csomagba. Viszont a tiszteknek meg tíz kilósat
lehetett küldeni. Ilyen különbség volt. Ezt nem szabad
lett volna megcsinálni. Meg azt, hogy papír talpú
bakancsba kiengedték olyan helyre, ahol olyan rettenetes hideg volt, mert akkor nagyon nagy hideg volt
itt is, de ott meg pláne nagy tél volt. Oroszországban
nagyon nagy hideg volt. És fagytak meg az emberek. ’43ban hozták vissza, mert akkor már hátországba hozták
őket, mert visszavonulás volt, visszaszorították akkor
már a magyarokat. El kezdték visszaszorítani azokat,
akik életben voltak, de volt nagyon sok, aki ott halt meg,
mert megfagyott, mert ennivaló nem volt, mert utánpótlást nem kaptak; bekerítették őket, fölénybe kerültek
az oroszok. A nagy hidegben azoknak olyan ruházatuk
volt, hogy a hó tetején elaludhattak, a magyaroknak viszont nagyon silány papír talpú bakancsuk volt.
Bakancsban mentek ki, akkor még az volt. Nem úgy,
mint most, már surranók vannak a katonáknak. Egész
másképp vannak öltöztetve a mai katonák. Akkor őnekik
még bakancsuk volt. Olyan hó volt, hogy oszlopokkal
voltak kijelölve az utak, hogy bele ne menjenek az
árokba. Rettenetes nagy tél volt akkor. Az oroszok meg
úgy fel voltak öltözve, hogy ők lettek fölényben. Mert
ugye hideg volt, a magyarok már nem bírták. De talán a
magyarok még bírták volna, csak a többiek; a szövetségesek, az olaszok nagyon puhányok voltak. Engedték
be őket. A románok is nagyon puhányok voltak. A magyarok azok jó harcosok voltak, kitartóbbak voltak, de
hát egyedül nem bírtak velük. Úgyhogy kezdték aztán
visszaszorítani, negyvenháromban a magyarokat, ’44.
decemberre értek aztán ide. December 22-én foglalták
el Tordast. Eldugtuk, nagyon sok krumplink volt a
pincében, és mondja az anyósom, hogy dugjuk el a nagy
edényeinket a pincében, nehogy elvigyék, nehogy
főzzenek benne. Készültünk rá, hogy biztosítsuk magunkat. Hát a krumpli alá eldugtuk a nagy lábosokat,
fazekakat, de mind elvitték; megtalálták. Amit tudtak,
azt elvitték. Nem volt nekik szabad rosszat csinálni, de
hát megcsinálták. 1945. áprilisban mentek ki Magyarországról.

Volt egy kis harc, meghalt pár német meg orosz, itt
voltak eltemetve. Innen vitték aztán el őket Martonvásárra, de azt hiszem ott is megszűnt az orosz temető;
máshol megint csináltak egy másikat. Nagyon csúnya
világ volt akkor, amikor idejöttek az oroszok. Nagyon
féltünk tőlük. De nekünk szerencsénk volt; úgy kifogtuk,
hogy rendes katonákat kaptunk mindig, tele voltunk állandóan velük. Együtt aludtunk velük. Itt voltak nagyon
sokáig elszállásolva. Öt katona. Tele volt az udvarunk
ládákkal, csak nem tudtam, hogy miért. És mindig őrség
állt kint az udvarban. Nem tudtam, hogy miért. A férjem
tudta, csak nem mondta, hogy mi van azokban a ládákban. Voltak nagyobbak, kisebbek, még kisebbek. Amikor
elmentek nagyon-nagyon sokára, úgy sajnáltuk is őket,
mert nagyon rendes emberek voltak. Az istálló tele volt
lóval, mert lovas kocsival hordták a ládákat erre-arra; a
frontra hordták, akkor tudtam meg, lőszerek voltak
benne, csak mi nem tudtuk. Mondta aztán a férjem, hogy
ha mi kapunk egy bombát, annyi lett volna az egész
környéknek. Én nem a szomszédról beszélek, hanem
magunkról, ami csak velünk történt. Mert a szomszédban hogy mi történt, nem tudom, biztos, hogy nagyon
sok rossz dolog történt. Nem szabad volt nekik megcsinálni, mert büntették őket érte, attól eltekintve, hogy
az oroszok ellenségesen jöttek hozzánk, nem szabad
volt nekik rosszat csinálni. Így megúsztuk mi a háborút.
Hát persze, elvitték a hízónkat, meg ruha dolgokat, amik
a kezük közé került, meg a tyúkjainkat – elég sok
tyúkunk volt -, reggel megy az anyósom; mindnek ki volt
a nyaka csavarva, a fejek ott voltak, elvitték őket. Lecsavargatták a fejüket, zsákba dobták, aztán elvitték. De
nem ezek, akik nálunk voltak, hanem másikak. Úgyhogy
csináltak rosszat, de nem szabad volt nekik csinálni. Ez
volt; a háború az ilyen, veszteséggel jár. És bizony hallom
én, hogy nagyon sok rosszat csináltak, de mondta a férjem, hogy a magyarok csináltak kint rosszat. Meg a
németek, hát azt ne is mondjam, mennyi rosszat csináltak. Azoknak is volt ám értéke, küldték a magyar tisztek
a nagy csomagot onnan haza. De az egyszerű katonáknak nem lehetett. A csomagoknál is így volt, csomagot
lehetett küldeni, nem tudom, milyen időközönként, két
kilós csomagot. Most, mi fér abba a két kilós csomagba
bele?Én is küldtem egyszer a férjemnek, meleg sapkát,
fülmelegítőt, mert mondta, hogy nagyon hideg van ott,

Folytatásban: Háború

ELADÓ
Tordason, a Gyúrói úton 90110 m2es
lakások garázzsal és kerttel 9.5 M Ftért megvásárolhatóak
A 06204776116 telefonszámon várom az érdeklődését!
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Alkalmaink:
Vasárnaponként 10 órakor szentmise
Adventben minden kedden és csütörtökön 6 órakor hajnali mise,
rorate
www.tordasrk.hu
November 1én szombaton Mindenszentek ünnepén este 7-kor
szentmise
December 5én első pénteken 6 órától gyóntatás, fél 7-kor szentmise. A szentmise után Biblia óra a templomban. Téma: Jób könyve.

A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Egyházközségi nyári tábor Nagybörzsönyben
Idén nyári táborunknak különleges ünnepet adott Salamon Erzsi néni és Feri bácsi, akik a tábor ideje alatt ünnepelték aranymenyegzőjüket és tettek tanúságot a házasság szentsége mellett. A jubileumot hálaadó szentmisével
és „tábori lakodalommal” tettük emlékezetessé.

AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Gyurátzdíj
„Aki vallást tesz rólam az emberek
előtt, én is vallást teszek róla a
mennyei Atyám előtt” (Mt 10:32)
Szeretettel gratulálunk tordasi
gyülekezetünk felügyelőjének, óvodánk vezetőjének, Milichovszkiné

Szalai Ilonának, akit október 4-én,
Pápán a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben tanító pedagógusok
hagyományos találkozóján Gyurátzdíjjal tüntettek ki.
A díjat a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus
Egyházkerületben
alapították 2003-ban azzal a céllal,
hogy elismerésben részesítsék azon
evangélikus pedagógusokat, akik
hitükkel, életükkel, pedagógiai szakmai munkájukkal követendő példaként, az Úrra mutató életet élnek.
Isten áldását kérjük Ilonka életére,
családjára és munkájára, gyülekezetünkben és településünkön
végzett aktív és sokrétű társadalmi
tevékenységére. Köszönjük, hogy
pedagógiai, szakmai munkáját
magas szinten végezve az egyik legfontosabb Jézusi
tanítás, a gyermekek iránti szeretet mindennapi
megélésével segíti
a kicsik testi, lelki,
szellemi
fejlődését az óvodában.
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Koncert
Nagysikerű, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szóló, interaktív
koncertet adott októberben gyúrói
gyülekezetünk vendégeként a Martonvásári Fúvószenei Egyesület.
Amellett, hogy a zenészek előadás
közben repertoárjuk széles skálájáról tettek tanúbizonyságot, a
zeneszámok között az egyesület
vezetője, Pfiffer Zsuzsanna, közvetlen stílusban, a gyerekek
érdeklődési körének megfelelően
bemutatta a zenekar hangszereit, és
történeteket mesélt a csapat
életéről, fellépéseikről. Az előadás
végén mindenki közelebbről is
megismerkedhetett a zeneszerszámokkal, sőt volt, amelyiket meg
is szólaltathatták.
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Kiállítás és előadás Gyúrón
Művészeti iskolás diákok alkotásait
bemutató kiállításnak és Kuna
Ágnes festő-restaurátor (aki egykor
maga is a művészeti iskola
növendéke volt) előadásának adott
otthont az új gyúrói gyülekezeti
terem szeptember utolsó szombatján
Ági, mint frissen végzett lelkes és jól
képzett szakember mesélt arról,
hogyan lett belőle, a művészetet
kedvelő és már fiatalon is magas
szinten művelő diákból évek hosszú
munkája, tanulása alatt olyan szakember, aki nemcsak megpróbál az
eredeti állapothoz a leginkább hasonlóvá tenni egy festményt, hanem
kutatja annak történetét, kort és festészeti technikát elemez röntgenképeken, elektromikroszkópos
felvételeken, UV- és surlófényes
fotókon, lakk- és festék-rétegrendet
vizsgál természettudományos laborban, komoly és megfontolt döntéseket hoz a festmény épségének és
eredetiségének megőrzése érdekében, képkeretet alkot, asztalosokkal

és
egyéb
mesteremberekkel
konzultál, szükség esetén rovarkártevők ellen kezeli a restaurálásra
szánt darabot. Mindannyian elcsodálkoztunk, mennyire sokrétű,
szinte már polihisztori tudást
igényel az a háttérmunka, amely egy
kép restaurálása közben zajlik.
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A gyülekezet nevében szívből gratulálunk ahhoz, hogy végigment azon
a valószínűleg nem mindig sima és
egyenes, de nagyon szép úton, ami
ahhoz vezetett, hogy festő-restaurátorként most bemutathatta nekünk
ennek a hivatásnak a szépségét, rejtelmeit és összetettségét.
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Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
• Tel.: 22/468-519
•Mobil: 20/445 6656
E-mail:
gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap:
www.parokia.hu/lap/gyuro
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Adventi evangélizáció
Rendszeres alkalmaink:
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Szerda 18 óra – Bibliakör
Péntek 18 óra – Konfirmáció
Vasárnap 9 óra – Gyermekistentisztelet
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A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Mentovics Éva:
Az őszi szél dala
Ha őszi erdőn útra kél,
aranylevéllel fut a szél
dombon, völgyön, rét ölén...
és, ha érik a kökény,
csipkebogyó, boróka,
vigyáz a kis lakókra.
Hírét viszi messzire,
ne éhezzen senki se!
Rászáll fákra, bokrokra
,önfeledten, dúdolja
erők mélyén, part alatt:
 Szálljatok csak, madarak!
Apró cinke, kis rigó,
van itt bogyó millió!
Tűzvörösek, sötétkékek...
jól tartják a sok vendéget.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak,
akik férjem László Endre, Bill bácsi temetésén megjelentek,
fájdalmamban osztoztak,
segítettek és támogattak.
Baba néni
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI
XVII. TORDAS KUPA 2014. október 4.
A csapadékban bővelkedő szabadtéri szezont záró
versenyre borongós időben gyülekeztünk, ahol kiváló
pályák fogadták a résztvevőket. Szerencsére déltől
kisütött a nap és a hőmérséklet is az indián nyarat
idézte.
Húsz fő nevezett a négy kategóriában. Tordast Hajbin
Gergő, Nánási Dávid, Nánási Attila, a Pántya fivérek, Tóth
Petronella és Tóth Gábor képviselte. Örvendetes, hogy
a teniszt csak nemrég kezdő gyúrói Kerényi Csaba és fia,
Tamás is indultak a versenyen két kategóriában is.
A szokásos erősorrend szerinti kiemelések után 45 év
alatti mezőny négy hármas csoportban, a 45 év feletti
korosztály pedig két hármas körben vágott neki a
versenynek.

A döntőben sima tordasi győzelem született miután
Nánási Dávid 4/0 4/0 arányban legyőzte fehérvári ellenfelét, Stokinger Tamást.
A SENIOR korosztályban a csoportkör győztesei vívták
a döntőt. Végül Bársony Zsolt győzött 6/1 arányban a
székesfehérvári Kiss Zoltán ellen , harmadik lett Dr.
Juhász Gyula(Szfv) és Tóth Gábor (Tordas).
A páros versenyek egy négyes és egy ötös csoport
körmérkőzéseivel indultak. Jó néhány színvonalas
mérkőzést láthattunk. A döntőt a csoport elsők játszhatták. A sötétedésig tartó mérkőzést a Horváth
Márk/Stokinger Tamás (Szfv) páros nyerte 6/3 arányban a Hernádi Sándor/Povezsán Károly (Gyúró/Budaörs) kettős ellen. Harmadik lett a Nánási család és a
Kardos/Hámori Nóra páros .
Dél körül összetartó ebédre vendégeltük meg a
résztvevőket, amely után nem mindenki találta egyből
a délelőtti formáját.
A versenybírói teendőkért köszönet illeti Fehér Sándort.
A győztesek jutalma a kupák és érmek mellett HÁROMSZIGET Kaland Park családi belépője, két-két fős vacsora
meghívás, belépő a TERRAPLAZA kiállításra, valamint
teniszlabdák voltak.
A versenyre felajánlott díjakat a VIKI ABC – Kántor
Ferenc , a Tordasi Kalandpark, a váli TERRAPLÁZA KFT,
CARÉRA BOSCH SZERVIZ - ÉRD M7 lehajtó - , valamint
a sukorói BOGLYA CSÁRDA sportszerető tulajdonosai
biztosították. A verseny lebonyolítását támogatta a
MEDITAX-TORDAS KFT és a tordasi BIO-PATIKA.

Első mérkőzésen, a női döntőt Tóth Petronella nyerte
Hámori Nóra ellen 4/1 5/3 arányban.
A férfi körmérkőzések után egyenes kieséssel folytatódott nyolcas táblán az F45- kategória.
Itt nagy csatát vívott Nánási Dávid és a fehérvári
Horváth Márk a döntőbe jutásért , ahol végül Dávid
nyert 4/1 2/4 10/8 arányban.

Találkozzunk 2015-ben XVIII. Tordas Kupa versenyen !
Tóth Gábor

MMA sikerek Érden
Az Öt Elem Combat Fight Team, ezúttal szinte a szomszédban, Érden versenyzett.
A szigorú olimpiai FILA szabályrendszerben meghirdetett versenyen Egyesületünk harcosai 3 kategóriában (Gí
grappling földharc, Nogí grappling földharc, MMA)
léphettek szőnyegre. A szép számú versenyzői csapatunk ( képünkön balról: Barta János, Kromberger
Zsolt, Récsi Ádám, László Károly, Nagy Kálmán, Pusztai
Vendel, Keresztesi Ádám, Keresztesi László) összesen 3
aranyérmet, 3 ezüstérmet, 1 bronzérmet, és egy IV.
helyezést hozott el.
Gratulálunk az eredményhez!
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Máli Péter többszörös ironman, az FTC Triatlon szakosztályának egyik alapítója igazi sportember volt. 4 éve
tragikus hirtelenséggel távozott. Az ő emlékére indította
tavaly a Fradi Triatlon szakosztály és az Echo televízió
együtt ezt a családias hangulatú versenysorozatot, hogy
így „sportosan” tudjunk emlékezni sporttársukra.

mezőnyben futóklubunk számára éremesővel ért végett a
verseny. Büszkén feszítettünk
amikor sokadszorra is tordasi
futót hívtak a dobogóra.

UB
KL

Si FUTÓ
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Máli Péter emlékfutás

TOR
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Arany érmet nyert:

Szabó Csaba legkisebbek futama
Kleman Noémi serdülő
Ezüst érmes: Kleman Abigél gyerek futam
Szabó Péter junior
Bronz érmes: Nagy Bíborka gyerek futam
Andrik Artúr gyerek futam
Szabó Levente újonc futam
Szabó Gábor junior
Kleman Király Krisztina felnőtt
Béres Marianna felnőtt
Személyes érintettség okán a Tordasi Futóklub abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy idén már második alkalommal meghívást kaptunk erre a sporteseményre.
Tavaly a Hármashatárhegyen is ott voltunk, futottunk,
ismerkedtünk és nem kevés érmet is elhoztunk. Idén
emlékeztünk a jó hangulatra, ezért nem is volt kérdés,
hogy ismét benevezünk az immár a Fradi pályán, október 5-én megrendezett eseményre.
A verseny igazi családi esemény volt, mindenféle
életkorú futó részvételével és sok gyerekkel. A legfiatalabb mindössze 4 hónapos volt, őt az anyukája babakocsiban tolta, a legidősebb pedig 74 éves. Futóklubunk
tagjai is egész családjukkal neveztek, így mi sok gyereket
vittünk magunkkal.
Korosztálytól függően 400 méteres, 800 méteres,
1,8km-es, 3,6 km-es és 5,4 km-es távokon
versenyeztünk változatos füves, salakos, köves, pici
dombokkal tarkított útvonalon. Így olyan mezei futóverseny jellegű pályán futhattunk.
A versenysportolókat is szép számmal szerepeltető

Ezután igazi bulifutam kö-vetkezett, a jelmezes 800
méteres futás. Volt köztünk pillangó, lovacska, kutya, indián, rab, szerzetes... és egy öt tagú zongora is. (Ezúton
is köszönjük a tordasi iskola hetedikes lányainak a
jelmezkölcsönzést!) Bizony kihívás volt ebben a
jelmezben lefutni majdnem egy kilométert. De megérte,
mert közfelkiálltással a mi jelmezünk lett a legötletesebb.
A napra a koronát az tette fel, hogy a Tordasi Futóklub
vihette haza azt a kupát, amit a legtöbb versenyzőt kiállított klub nyert el.
Ezt jövőre alább nem adhatjuk!
A versenyről az Echo televízió riportot is készített,
melynek rövid változata az aznapi esti híradóba is bekerült (http://echotv.hu/hirado-2014-10-05-hirado19-30, 17,5 percnél), a teljes riport pedig a Mozgás! c.
műsorban nézhető meg itt: http://echotv.hu/mozgas2014-10-10-mozgas, 6,30-nál.
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Ide süss!
( avagy varázslatok a konyhámban)
folyamatos kevergetés mellett, ameddig el nem válik az
edény falától. De nem kell "kő" keményre mert a hűlés
alatt még kötni fog! Ha kihűlt, akkor deszkán (kb "Gyulai" kolbász méretű) hurkákat sodrunk belőle. Utána
ezeket a hurkákat 1.5 cm-res darabokra vágjuk. Azért itt
bátran kell lisztezni! Ragad!

Eleink hagyománya Dödölle 
egy ősi magyar kásaétel
A Czuczor-Fogarasi szótárban (1862):"DÖDÖLLE(dödöll-ő vagy död-ör-lő = dud-or-ú) fn. tt. dödöllé-t. 1)
Dunán túl, köleskásából és lisztből készített, s kiszakgatott tésztás étel. Mátyusföldén gancza vagy gáncza. 2)
Mátyusföldén am. derellye, azaz turóval vagy szilvával
töltött tésztás eledel. 3) Győr tájékán gúnynévképen am.
málészájú, együgyű ember, máskép: dölle, döddő.

Nekem egy "Vokszerű" vas serpenyőm van. Felforrósítom egy evőkanál kacsa,vagy liba zsírral. (persze a
sertés is jó)
15-20 db felkarikázott "golyót" beledobok, pörgetve,
dobálva lepirítom. Nem kell megijedni, kevergetni nem
lehet, túl puha hozzá!
Tálaláskor dobok rá valamilyen zsiradékban lepirított
hagymát.
Az is fontos, hogy nem lehet "szedni" a klasszikus
értelemben vett szedő kanállal. Meg kell emelni a tálat,
és kikotorni. Akkor jól sikerült a dödöllénk, ha könnyen
összenyomódik, deformálódik. Ennek a klasszikus vas
serpenyőnek is megvan a varázsa...olyan enyhe pírt, és
illatot kap, mintha faszénen sült volna....

DÖDhangutánzó elvont gyök, honnan dödög, dödörög
származnak. Dödölle szóban pedig am. töltött, vagy dudorú."---Lássuk, hogy mit is ír róla a gasztronómiai
lexikon: "DÖDÖLLE, GANCA vagy GÁNICA - Főleg 19.
századi receptkönyvekben olvasható. Durvára őrölt
kukorica- vagy árpalisztből, ritkábban úgy nevezett
darás lisztből és burgonyából főzött, kanállal szaggatott
pépes galuskaféleség."
És akkor DÖDÖLLE az én szememmel...az én kony
hámban.

Bátran próbálják ki! Jó étvágyat!!!!

Ha jól emlékszem, egy étteremben ettem valahol. Nem
hagyott bennem mély nyomot, egész egyszerűen azért,
mert az ilyen burgonyás ételekkel úgy vagyok, mint
például a szilvás gombóccal, ha valahol ettem útközben,
valahogy mindig bennem volt a kritika, óhatatlanul.
Miért nem krumplisabb? Lágyabbnak kellene lennie!
Aztán amikor kérték hogy főzzek egy vadételt, és semmi
esetre sem zsemlegombóc körettel, akkor jutott újra eszembe a dödölle! Megcsináltam, és nem csalódtam. Bátran ajánlom vadételekhez. Marhából és nyúlból készült
vadashoz. Bármilyen hús és mártás kombinációjú ételhez. Sőt tovább megyek... én nagyon szeretem csak
magában, pirított hagymával, nyakon öntve fokhagymás
petrezselymes tejföllel!! Egy kis sült szalonnával?
RECEPT:
Mondjuk:
2 kg sárga burgonya (sokkal lisztesebb, és testesebb,
mint a többi fajta)
40 dkg finom liszt (hozzávetőleg, de amennyit felvesz)
só
2 nagy fej vörös hagyma liba,v kacsa zsírban lepirítva.
A kockára vágott burgonyát feltesszük főni sós vízbe.
Csak annyi vizet tegyünk rá, ami éppen ellepi. Amikor
megfőtt, a saját levében kell összetörni.Kisebb
lángra tesszük, és addig adagoljuk hozzá a lisztet,
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NOVEMBERI PROGRAMOK
Tordason a Hangya Művelődési Házban
a ,,Jövőt Nekik is"Alapítvány szervezésében
Amit kínálunk:
- megismerhetik az önkéntes munka lehetőségeit
- kipróbálhatják magukat jobbnál-jobb kézműves programokban
- a foglalkozásokon újrahasznosítható anyagokkal dolgozhatnak
- munkálkodhatunk a kultúra és hagyomány megőrzésén
- építő közösségekben együtt lehetünk

Mit várunk?
A közöny és érdektelenség megszűnését,jó hangulatú közösségépítő
foglalkozásokkal,beszélgetésekkel, az integrációt, inclusiót elérni, amely
megnyithatja az önkéntes segítségnyújtás felé az utakat.

Miért tesszük?
Szeretnénk az értelmi fogyatékos emberek mellé
önkéntes segítőket találni
és programjainkkal szeretnénk az elfogadó közösségeket erősíteni.

Programnaptár
Nap

Időpont

Programjaink

2014.11.06.
csütörtök

10.00-12.00

Tanácsadás, tájékoztatás

15.00-17.00

Horgoljunk együtt!
Maradék fonalak hasznosítása

2014.11.13.
csütörtök

10.00-12.00

Tanácsadás, tájékoztatás

15.00-17.00

Kössünk együtt!!! Szeretet takaró

2014.11.20.
csütörtök

10.00-12.00

Tanácsadás, tájékoztatás

15.00-17.00

Meseolvasás, Játék

2014.11.27.
csütörtök

10.00-12.00

Tanácsadás, tájékoztatás

15.00-17.00

Kézműves rózsa őszi levélből
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:
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: 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

Gyógyszertár nyitva tartása:

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

06-22/ 467-324

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: Nagyné Schubert Réka
06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637
Orvosi ügyelet: (Ercsi)
06 25/492-021
Gyógyszertár:
Martonvásár: 06 22/460-019
Tordas: 06-22/467-324
Defibrillátor: 06/30-249-99-99
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 (42-es m.);
06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502
Csatorna ügyeletes telefonszáma:
06 80/203-895
EON (áram) műszaki
hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz): 06 80/424-242
Okmányiroda: 06 22/460-081
Szemétszállítás: 22/579-185

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

