
TTOORRDDAASSII

Kisbíró
Önkormányzati LAp 2012. Október XXIV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A hosszúra nyúlt nyarat követően ismét beköszöntött az

ősz. Eljött az ideje a település jövő évi gazdálkodásának

megtervezésére, hiszen ennek koncepcióját november

végéig el kell fogadnia a testületnek. Az ehhez szük-

séges információk azonban továbbra sincsenek meg.

Kiderült viszont, hogy az általános iskola teljes fenn-

tartása és működtetése az államhoz kerül. Az ezzel

kapcsolatos beleszólásunk még továbbra sem tisztázott.

Kialakulófélben van a martonvásári Járási Hivatal

felépítése is. Az itt dolgozó munkatársak jelentős részét

a járást alkotó önkormányzatok adják át a saját hi-

vatalukból. Tordasról 1 db álláshely kerül átadásra a

hozzátartozó felszereléssel (íróasztal, szék, szekrény,

számítógép, stb.) együtt. Ezen felül továbbra sem derül

ki, mennyi pénzt fogunk kapni a település

gazdálkodására, a hivatal működtetésére és a kistérségi

óvodánkra, milyen és mennyi adóbevétellel számol-

hatunk. De bízunk abban, hogy mindezek rövidesen

kiderülnek, és nem kerülünk az ideinél kedvezőtlenebb

helyzetbe.

A jó időt kihasználva a karbantartó brigád tagjai teljes

létszámmal dolgoznak a művelődési ház átépítésénél.

Elsősorban a pályázatban nem szereplő feladatokat

végzik, így hetek óta bontják az aljzatot és az átépítés

miatt feleslegessé vált falakat, burkolatokat. Később -

többek között - az ő feladatuk lesz a bővítmény és a

melléképület tetőszerkezetének a megépítése. Reméljük

az időjárás továbbra is sokáig fogja segíteni az

építkezésünket.

Október az emlékezés hónapja. Elsején köszöntöttük az

időseinket, akik a hosszú munka után megérdemelt

nyugdíjas éveiket töltik. A tavaly kezdett hagyomány

szerint külön köszöntöttük a 90 év felettieket is. Hálával

tartozunk építő munkájukért, életükért, szeretetükért. 6-

án emlékezünk az aradi hősökre, akik életükkel fizettek

a haza védelméért. 23-án pedig arra a harcra, ahol még

volt összefogás, hazaszeretet, és mindenki egyet akart,

az ország boldogulását, a szabadságot, a függetlenséget.

Emlékezünk az eseményekre, a ismert és névtelen

hősökre, áldozatokra. November 1-jén pedig halot-

tainkra gondolunk, akik egykor itt voltak közöttünk, de

földi életük már befejeződött. 

A feladatok viszont itt maradtak, most nekünk kell

helytállnunk. Végezzük úgy a munkánkat, éljünk úgy,

hogy rólunk is jó szívvel emlékezzenek utódaink!

Juhász Csaba polgármester 

Kedves Tordasiak !
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Az elmúlt hetekben elbontásra kerültek az aljzatok és a

kijelölt falak. Szinte mindenütt elkészült az új

szerelőbeton, kész vannak az új vizesblokk falai, ahol a

villanyszerelés csövezése és a vakolás is befejeződött.

Ugyanígy kész van a nagyterem új padlója, a falakban

helyükön vannak a vezetékek a kapcsolódobozokkal

együtt. A színpad mögött kialakítottuk a raktárt, a

mozgássérült wc-t, elkészültek az iroda falai. Szintén

jól halad a stúdióbővítés építése is. Reméljük ezzel az

ütemmel és a befolyó bevételek felhasználásával tartani

tudjuk a tervezett befejezést. 

Juhász Csaba polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Jó ütemben, a tervek szerint halad a Művelődési Ház építése

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(2463 Tordas, Szabadság út 87.) az önkormányzati

vagyonról, a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásá-

nak szabályairól szóló 11/2004. (IX. 15.) önkormányzati

rendeletében foglaltak alapján pályázat keretében

értékesíti a tulajdonát képező alábbi forgalomképes in-

gatlant:

Az ingatlan per-, teher és igénymentes.

A vételárra vonatkozó ajánlatokat zárt borítékban, 2012.

október 26.  12 óráig kell leadni a Községházán (Tor-

das, Szabadság út 87.). Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- pályázó nevét és címét

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati hirdet-

ményben szereplő valamennyi feltételt elfogadja,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerződéskötési

képességében nincs korlátozva,

- az ajánlott vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatokról Tordas Község Önkormányzat

Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt. Az

elfogadott ajánlatot tevővel az önkormányzat 15 napon

belül adásvételi szerződést köt. A teljes vételár ki-

fizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg történik.

A telekre a képviselő-testület 3 éves beépítési

kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség tel-

jesítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki az

önkormányzat. A beépítési kötelezettség nem tel-

jesítésével az adásvételi szerződés hatályát veszti és az

eladó a befizetett vételár évi 2%-kal csökkentett

összegét köteles visszafizetni.

A használatbavételi engedély kiadását követően az

építtető állandó lakcímet köteles létesíteni újonnan

épített lakásába.

Az értékesítésnél figyelembe vett közművek: vezetékes

víz, villany, csatorna, aszfaltos út.

A szerződés megkötésének előkészítését Gyúró-Tordas

Körjegyzősége végzi.

Juhász Csaba I polgármester

Ingatlan 
címe

Helyrajzi
szám

Terület Megnevezés

2463 Tordas 
Kölcsey utca

24.
10/20. 1000 m2

Kivett
beépítetlen

terület

Hirdetmény - Önkormányzati Telekről

Tordas Község Önkormányzata állást hirdet élelmezésvezetői munkakörbe.

A pályázatok beadási határideje november 5. További részletek a település honlapján: www.tordas.hu

Felhívás
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A telekadó után az építményadó helyszíni ellenőrzését

is elvégezték a nyár folyamán a Polgármesteri hivatal

munkatársai. Néhány esetet kivéve a közterületről

lehetett látni az adóköteles ingatlanokat. 

28 olyan esetet regisztráltak az ellenőrzést végző hi-

vatali dolgozók, ahol az ingatlan vagy egyáltalán nem

volt bejelentve, vagy nem lehetett pontosan megállapí-

tani külső szemrevételezéssel, hogy a bevallásban

szereplő nagyság megegyezik-e a tényleges építmény-

nyel. Ez utóbbi kategóriába tartoztam például én is, és

természetesen lehetőséget ajánlottam a helyszíni bete-

kintésre, hogy meggyőződhessenek bevallásom

helyességéről. 

Néhányan kifogásolták az eljárást és nyomdafestéket

nem tűrő szavakkal illették a hivatal dolgozóit. Ter-

mészetesen adódhatnak félreértések, de azt gondolom,

hogy az esetek döntő többségében nem félreértésről van

szó. Az adót mindenkinek egyformán meg kell fizetnie,

véget kell vetni annak a tendenciának, hogy a becsületes

emberek fizetik meg a „potyautasok” részét is. Mivel az

adózók döntő többsége becsületes, így az ő érdekeiket

szolgálja az ellenőrzés is. Ezért kérem, hogy türelemmel

viseljék a kérdéseket és hiánypótlási felszólításokat

azok is, akik lelkiismeretesen fizették adójukat.

Köszönjük mindenkinek, aki időben és teljes körűen tel-

jesítette adófizetési kötelezettségeit!

Hajbin Tímea a Pénzügyi Bizottság elnöke 

Tordas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások

Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013.

évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanul-

mányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a

2012/2013. tanév második és a 2013/2014. 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,

amelynek 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 for-

rása a felsőoktatási intézmények költségvetésében meg-

jelölt 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

Folytatódnak az adóellenőrzések

Tordas Község képviselő-testülete 2012. szeptember 11-

én tartott nyílt ülésén a következő döntéseket hozta:

- elfogadta a 2012. évi féléves beszámolót

- módosította a 2012. évi költségvetést

- döntött a Fejér Megyei kormányhivatal törvényességi

felhívásáról

- véleményezte a Szent László Völgye Önkormányzati

Társulás társulási megállapodását

- felmondta a szabálysértési és az építési igazgatási tár-

sulást

- döntött Kusz József kérelméről

- módosította a Kölcsey u. 24. szám alatti telek

megvásárlásáról szóló ajánlatok beadási határidejét

- határozott a művelődési ház IKSZT-vé alakításának

kivitelezéséről

- döntött a teniszpályák mögötti fallal kapcsolatos

kérelemről

- döntött a rendőrlakás bérleti díjának elengedéséről

- módosította a szociális igazgatásról és a szociális el-

látások szabályairól szóló önkormányzati rendeletet

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Hangya nap

Új szabályok a közösségellenes magatartásokról

Szeptember 8-án szombaton lezajlott az 1938-ban alapí-

tott Hangya Szövetkezeti mintafalu tiszteletére szer-

vezett Hangya Nap.  Az ünnepség a Tordasi Fajta-

kísérleti  Állomás parkjában található Almási Balogh

Elemér szobránál kezdődött.  Az ünnepi beszédet dr.

Szabó Zoltán a HANGYA Szövetkezeti Együttműködés

ügyvezető titkára mondta, majd az általános iskolások

megemlékezése után Juhász Csaba polgármester a

település tisztelte jeléül emlékkoszorút helyezett el.

Az ünnepség a Sajnovics János Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény udvarán foly-

tatódott. Az aulában a helyi lakosok termény- és a

Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

nyári táborának kiállítását tekinthették meg az

érdeklődők. Külön örömömre szolgált, hogy ismét

megcsodálhattuk Veszeliné Szőke Eta csodálatos

faragott gyümölcs és zöldségalkotásait.  Reggel 7 órától

az iskola alsó udvarán a kihelyezett Termelői piacon

tömhették meg az idelátogatók a kosaraikat. Volt itt

minden, mi szem s szájnak ingere. Sajt, füstölt áru, zöld-

ség, gyümölcs és kézműves termékek.

A délelőtt folyamán Nagyné Schubert Réka védőnő

egészségügyi állapotfelmérést végzett.

11 órai kezdettel a martonvásári Krately bohócduó

szórakoztatta a gyerekeket. Közben nekiláttak az ebéd

elkészítésének is, köszöneti illeti az óvoda konyhai

személyzetét és Bucsi Istvánt, valamint Simon György

jóvoltából a büfé is megkezdte működését. A konyha

pacalt, míg Bucsi István gombás szarvas ragut készített.

Egész nap ingyenes légvár és arcfestés várta a gye-

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 in-

tézménybe

A részletes  pályázati kiírás megtekinthető a Község-

házán (2463 Tordas, Szabadság u. 87., érd.: Velner

Tímea igazgatási előadó, 22/467-502), illetve a

www.tordas.hu honlapon!

Fontos, további szabályok is megalkotásra kerültek.

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki hul-

ladékot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,

festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot,

olajos fűrészport vagy más veszélyes anyagot

fűtőberendezésben, vagy nyílt téren éget, az avart és

kerti hulladékot a március 1. – május 31. valamint

szeptember 1. – november 30. közötti időszakon kívül

égeti el és az égetést 8-18 óra közötti időszakon kívül

vagy nem szélcsendes időben végzi el, 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 megzavarja,

közúton kereskedelmi tevékenységet végez.

Matota Kornél jegyző
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Szüreti Felvonulás és Táncház

rekeket és folyamatosan készültek a termény és ter-

méskompozíciók, melyeket a zsűri értékelt és gyümölcs

jutalomban részesítette a készítőket. A jutalomgyümöl-

csökért köszönet illeti Gáspár Csabát a helyi zöldség-

üzlet tulajdonosát.  A tordasi értelmi fogyatékosok

otthona jóvoltából egész nap kézműves foglalkozá-

sokon vehettek részt kicsik és nagyok. Papír rózsa

készítés, origami és a gyöngyözés fortélyait sajátíthatták

el az érdeklődők. Köszönjük szépen Mocsonokiné An-

dinak és csapatának a közreműködést!

Ebéd után a BAB Társulat Fenevadak című óriásbábos

történetével kedveskedtünk az idelátogatóknak s nem

maradhatott el a helyi Asszonykórus műsora sem. 

A Mesevár Óvoda az idén ismét megrendezte

Aranyhabverő versenyét, ahol a tavalyihoz hasonlóan

ismét Porczné Simon Andrea süteménye kapta az első

helyezést. 

A nap lezárásaként az érdeklődők a Trio Minor és Bár-

sony Bálint koncertjét hallgathatták meg. A

meglehetősen kevés látogató ellenére a koncert fer-

getegesre sikerült és bizonyára nagy élmény volt annak

a maroknyi lelkes nézőnek, aki tiszteletét tette. Köszön-

jük szépen mindenkinek a támogatást és a részvételt.

Simonné Bucsi Brigitta

Szeptember 29-én szombaton lezajlott a szüreti

felvonulás és táncház.

A gyerekek nagy lelkesedéssel indultak útnak, hogy a

falu lakosságának ismét megmutathassák tudásukat. Az

idén sem maradtunk bíró és bíróné nélkül, eme nemes

és nem könnyű feladatot Fülöp Attila és Szakter Anikó

vállalták. A kisdobos és párja Pápai Áron és Falusi

Csenge voltak.

Az első megálló az óvoda volt, ahol nagy örömünkre a

szülőkön kívül egy pár utcabeli is tiszteletét tette és

tekinthették meg a gyerekek színvonalas műsorát. A

legkisebbek körjátékot játszottak Németh Ildikó

vezetésével, a legnagyobbak 3 párral Válaszúti táncokat

mutattak be, míg a középső csoport a már több helyütt

nagy sikert aratott Ki vagy te? című dél-alföldi kore-

ográfiáját táncolták el. 

Negyedik műsorszámként egy közös tánc következett,

gyimesi héjsza, tisztelettel adózva a gyimesközéploki

testvériskolánknak. 

A művelődési háznál már egész nagy volt a tömeg és a

gyerekek továbbra is lelkesen ropták. Egy hosszabb

énekléssel hangulatossá tett séta után értünk át a szo-

ciális otthonhoz, ahol már az épület előtt vártak a lakók

és dolgozók, akik nagy tapssal, süteménnyel és in-

nivalóval hálálták meg a gyerekek műsorát. Köszönjük

szépen a szíves vendéglátást!

Legnagyobb sétánk vissza a Sportpályára vezetett, ahol

a menet hossza valóban terjedelmes lett, még

kerékpárokkal is csatlakoztak hozzánk. A Sportpályán

a gyerekek birtokba vették a színpadot és utoljára

eljárták táncukat. 
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A kimerítő felvonulás és tánc után Vasvári Pali jó-

voltából ismét megpihenhettek és teletömhették

bendőjüket a gyerekek. Köszönjük szépen a szíves

vendéglátást!

Az udvaron keresztül tértünk vissza az iskolába

átöltözni, és mentünk át a tornaterembe a táncházba.

Miután a bíró és bíróné megnyitotta a táncot, egy

játékos vetélkedőre került sor, ahol a párok megmu-

tathatták ügyességüket. A fiúknak bekötött szemmel

kellett megetetniük egy kis fürt szőlőt párjukkal, majd

táncversenyben is bizonyíthattak. Csoki jutalomban

részesültek a nyertesek. A szülők jóvoltából az egész

este folyamán büfé üzemelt, köszönjük fáradságos

munkájukat.

Simon György jóvoltából ismét bepillanthattak a gye-

rekek a szüreti munkálatokba, szőlőt darálhattak és

préselhettek.

A felvonulás alatt és a táncházban Kovács Márton és

zenekara húzta a talpalávalót.

Köszönjük mindenkinek a segítséget és a támogatást!

Simonné Bucsi Brigitta

Színjátszó Társulat
A tordasi SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT ismét készen áll

arra, hogy játékával szórakoztassa a falu minden lakóját

a legfiatalabbtól a legidősebbig. Ha Ön kedvet érez, s

szeretné megmutatni másoknak is azt a tehetséget, mely

Önben van és még nem volt rá lehetősége, hívjuk és vár-

juk nagy-nagy szeretettel a csapatba.

Jelentkezni az iskolában a társulat vezetőjénél Somfai

Sándornénál lehet.

Füst Milán

Szózat a sírból

Ne sírj értünk anyánk,

E föld oly porhanyó,

E föld most is hazánk

És benn’ nyugodni jó.

Ölelj, ölelj hát hűszívű hant,

Mind jó fiad, kit itt ölelsz alant.

Ne sírj értünk apánk,

Így pihenni béke,

A szív mosolyog reánk,

Mert megküzdöttünk érte.

Ölelj, ölelj hát hűszívű hant,

Mind jó fiad, kit ölelsz alant.

Nem kis dolog volt, nem kenyér,

Nem haltunk meg az életér’

Több volt ez annál: bús hazánk.

Könyörgő szemmel néze ránk.

Ölelj, ölelj hát hűszívű hant,

Mind jó fiad, kit ölelsz alant.

Napfény deríti hát szemünk,

E túlvilági fényt nekünk

Egy lázas honnak árva népe

Borítá koporsónk fölébe.

Ölelj, ölelj hát hűszívű hant,

Mind jó fiad, kit ölelsz alant.

2012. november 8. 18. óra

Ismét kertbarátok klubja a Teremtőkertben. 

Téma: Borok savtartalmának szabályozása. 

A beszélgetést vezeti: Takács Edina 

A részvétel ingyenes.
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Tordas Község Önkormányzata október 5-én pénteken köszöntötte az Idősek

világnapja alkalmából a szépkorúakat az iskola aulájában. 

Először Juhász Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön tisztelet-

tel a 90 év felettieket.

Az estebéddel egybekötött műsor nagyon jó hangulatban telt. Meghatódva hall-

gattunk az általános iskolások megemlékező műsorát, jót kacagtunk a rác-

keresztúri népkör előadásán és jót mulattunk Marczinka Marika nótaénekes

csodálatos hangjára. Köszönjük nekik!

A vacsora is nagyon finom volt, amiért köszönet illeti az önkormányzat kony-

hájának csapatát. Külön köszönöm az önkormányzat hölgy tagjainak és tech-

nikus kollégámnak a segítségét az előkészületekben és az egész délután

folyamán. Ezúton is külön köszöntjük Tordas legidősebb lakóit, akik már

betöltötték vagy ez évben töltik be 90. életévüket. Isten éltesse őket (is) nagyon

sokáig!

Simonné Bucsi Brigitta

Idősek Világnapja

Csanádi Istvánné Emma néni 91 éves

Hétvári Lajosné Irénke néni 92 éves Igari Józsefné Ilona néni 92 éves Kalocsai Mártonné Juliska néni 92 éves

Gáti Rudolf 90 évesFarkas Károlyné Erzsike néni 91 éves
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Tordas I. világháborús emlékművének alkotója, Halmágyi  István katonaként részt vett a háborúban, és leszerelése

után végezte el a Képzőművészeti Főiskolát 1922-ben. Martonvásárnak az  I. világháborús emlékműve bronzból

készült, amit 1934-ben avattak. 

A mi emlékművűnk egy téglalap alakú kőből lett kifaragva. Egy fiatal bajszos katona vigyáz állásban, fején sisak,

köpenye két soros gombbal. Bal keze mutató és középső ujját esküre emelve. Jobb kéz a földre állított puskát

magához tartja. A derékszíjon 4 tölténytár, bal felől a tőr lóg le. Lábán bakancs és lábszárvédő van.                                  

Zámolyi emlékmű 1926-ban készült, hasonlít a miénkhez. 

Magas dombormű, nem körplasztika. Ez egy szobrászi lelemény, hogy a háta mintha egy falnál állna.  A hát-

oldalán hősi halált halt tordasi katonák névsora áll. 

Istenért  Hazáért. Életünket és vérünket.

Az 1914-18 évi világháborúban  elesett hőseink  emlékére: 

Süller Zsolt lelkész úrtól tudom, hogy az emlékmű világi felavatása 1937 júniusában történt. Köszönöm a több

napos kereső munkáját. 
Nagy Miklós

BADICS József  

BÁHIDISZKI  Sándor 

BORISSZA János

BRADÁK József

BRADÁK Pál                     

BUGYENSZKI Ferenc

BUGYENSZKI István

BUGYENSZKI Lajos

BUCSI István

BUCSI  Sándor

DOMÁNYI János

DOMÁNYI János

DOMÁNYI Lajos

DUDÁS István                   

EVINGER István

EVINGER Mihály.

FARKAS József

FARKAS Péter

FRITSCH Gyula

FRITSCH Pál

GÁL Sándor

GÖRCS János

GÖRCS Mihály

GYUGA  István

HAMAR István

HALENÁR István

HALENÁR Pál

HABÁN Lajos

HORVÁTH István

JEHODA János

KISS Gyula

KISS János

KISS  János

KISS József

KISS Károly

KIRÁLY István         

KLUCSIK Sándor

KŐSZEGI László

LITAI  József

MÁRKUS Lajos.

MÁRIÁS Sándor      

MÁRIÁSI Sándor

MÉSZÁROS István

MILICHOVSZKI András

MOCZIKO József

PILÁT István

PINTÉR József

POPELKA István

POPELKA Sándor

POSZMIK Ignác

PÓK  Lajos

POK  Lajos

REHÁK István

REHÁK Sándor

SALLAI  András

SERÁK György      

SEBELLA József

SCHULCZ Ferenc

SKÁPIK  Károly

STREBA István

STREBA János

STREBA  Sándor

SUTYERA Mihály

SVIGRUHA Dániel

SVIGRUHA Pál

SZILI József

SZTYÉHLIK Ferenc

SZTYÉHLIK  István

TAKÁCS István

TAKÁCS János 

TARNOCZI János

TOMAN Gábor

TOMAN Mihály

TÓTH  Miklós

UJSZÁSZI Mihály

VASS Antal

VARGA János

VARGA  Mihály

VESZELI János

VESZELI Károly

VESZELI Kálmán

VESZELI Antal.

Tordas I. világháborús emlékműve

SZOBRAINK NYOMÁBAN
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Feljegyzések a Tordasi Evangélikus Egyházközség jegyzőkönyvében az I. Világháború falubeli ál-

dozatainak nevét megörökítő emlékmű készítéséről

1921. augusztus 14. (213.oldal, 6. pont)

„A háborúkor elesett hősök emlékének áldozva a jövőben minden évben halottak napján gyászistentisztelet tar-

tassék, amidőn a hősök emléktáblájára offertórium szedessék.”

1924. március 28. (249.o., 11. sor) – Az új harangok elkészülte kapcsán, azok 1924. április 21-i (Húsvét másod-

napja) felszentelésére vonatkozóan:

„A harangok bevont ütővel elsőben a hősök emlékére szólaltassanak meg.” 

1930. március 12. (301.o., 7. pont)

„Lelkész-elnök közli, hogy a községi elöljáróság részéről mozgalom indult meg a hősök kövének felállítására. A

felállítandó emlékmű helyéül a templom előtti teret szemelte ki s ehhez a presbyterium véleményét kéri.

A presbyterium a kérelem elől nem zárkózik el s a templom előtti teret az emlékmű részére alkalmasnak találja.”

1936. március 22. (371.o. 9. pont)

„Lelkész-elnök jelenti, hogy megkeresést kapott az elöljáróságtól azzal a kéréssel, hogy az egyházközség

pénztárába a hívek által a felállítandó hősi emlékműre adományozott s rendelkezésre álló 112 P-őt (pengőt) haj-

landó lenne-e a politikai község által felállítandó hősi emlékmű céljára átengedni.

A közgyűlés elhatározza, hogy az esetben, ha a hősök emlékkövének felállításával valóban a község hőseinek em-

lékét felekezeti különbség nélkül fogja megörökíteni – hajlandó a rendelkezésre álló összeget átadni.”

1937. április 18. (311.o., 8. pont)

„Bejelenti a lelkész, hogy az egyházközség pénztárába adományként befolyt 112 P-őt mint hősiszobor alapot a

községi elöljáróság rendelkezésére bocsátotta.”

1937. június 13. (384.o., 2. pont)

„Jelenti a lelkész, hogy f. hó 27-én az immár teljesen elkészült hősi emlékmű felavatási ünnepélye lesz megtartva.

Kéri az egyházközséget, hogy ez alkalomból helyezzen koszorút a felavatandó emlékműre kegyeletes megem-

lékezésül.

A presbyterium a lelkész bejelentését tudomásul veszi és kimondja, hogy koszorút helyez el az emlékműre.”

IS KOL A I HÍ R E K

Máris eltelt a szeptember hónap, pedig még a nyár

élményei elevenen élnek bennünk.

A kis elsősök is ízlelgetik az iskolai életet, lassan a

közösség aktív tagjai lesznek. Reméljük jól érzik

magukat az iskola falai között. Lezajlottak a tanév eleji

szülői értekezletek, megválasztásra kerültek a Szülői

Munkaközösség tagjai is.Továbbra is számítunk segítő

munkájukra, aktivitásukra.

Szeptember 21-22-én művészeti iskolás diákjaink Szek-

szárdon szerepeltek az „Örökség fesztiválon”.

Szeptember 28-án az iskolában a Népmese Napjára em-

lékeztünk. A rövid ünnepi megemlékezést sok-sok mese

követte. Egész nap folyamatosan mesét nézhettek kicsik

és a nagyok egyaránt. 
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Az ünnephez kapcsolódóan RAJZPÁLYÁZATOT,

helyesebben PLAKÁTKÉSZÍTŐ pályázatot hirdettünk

meg. Sok szép, igényes alkotás született, a legtöbb cso-

portmunka eredménye. Minden diákunkat dicséret illet

a pályázatra beküldött munkájáért. A kiállított plaká-

tokat az aulában bárki megtekintheti, így a gyerekek is

láthatják egymás munkáját. A legjobban sikerült alkotá-

sokat díjaztuk, íme az eredmények:

Alsó tagozat:

Helyezettek:

1. Kesztler Dorottya, Bikkes Virág 4.o.

2. Csillag Zsanett 3.b.

3. Szalféter-Torcom Szófia, Szilika Domonkos 3.b.

3. Bikkes Virág, Takács Anna 4.o.

Különdíj:

1.a. Benkő Gréta, Botta Sára,

Gál Zsófia, Kunsági Emma,

Vlad Zoltán, Czirok Márton,

1.b. egész osztály

Gladcsenkó Fanni 3.o.

Simon Kitti, Miklós Dóra 3.b.

Kesztler Dorottya, Schachay Viktória 4.o.

Felső tagozat:

Helyezettek:

1. Benedek Kata, Könyves Kata, 

Bokros Blanka 7.o.

2. Dömsödi Zsolt, Kondor Bence 8.o.

2. Csapó Dalma, Kovács Nikol, Varga Tímea 6.o.

3. Boldizsár Botond, Szécsi Robin 6.o.

3. Sztyéhlik Dorka, Kleman Noémi 5.o.

Különdíj:

Turú András 5.o.

Varga Zsombor 5.o.

Falusi Boróka (7.o.),Falusi Csenge (2.o.)

Szabó Réka, Takács Viktória, Szabó Imola 6.o.

Teszár Szilárd, Szilágyi Szabolcs 6.o.

Országos levelezős versenyekre való jelentkezések

határideje október elején lejár. Örömmel láttuk, hogy

bizony elég sok diákunk vette igénybe a levelezős

versenyek kínálta lehetőségeket. Sok sikert kívánunk a

feladatok megoldásában, a sikeres szereplésben.

Szeptember 29-én ünnepeltük a szüreti munkálatok be-

fejezését Szüreti felvonulással és az azt követő táncház-

zal.

Október 1. az Idősek Világnapja. Ezen az ünnepen az

iskola tanulói is műsorral – verssel, énekkel, zenével

köszöntötték Tordas szépkorú lakóit.

Mint minden évben most is tisztelettel emlékeztünk

meg a Zene Világnapjáról.

Október 5-én méltó módon ünnepi műsorral em-

lékeztünk az ARADI VÉRTANÚKRÓL.

Október 12-én Kisteleki Zoltán előadóművész 
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Sajnos a tavalyi évben kiírt középület energia-

korszerűsítési pályázatról iskolánkkal lecsúsztunk, mert

akkora volt a túljelentkezés, hogy pillanatok alatt

lezárták a pályáztatást. Idén még nagyobb sajnálatunkra

még ki sem írták ezt a pályázatot (tavasszal kellett

volna), így nem volt remény arra, hogy az iskola om-

ladozó vakolatát, elavult, korszerűtlen nyílászáróit és

fűtésrendszerét felújítsuk. Saját forrásból csak az első

emeleti tantermek leamortizált ajtóit sikerült újra

cserélni.

Mint oly sokszor az utóbbi években, most is önkéntesek

jelentkeztek, hogy az iskola felső udvar felőli hom-

lokzatát kicsit helyrehozzák, ne csúfoskodjon a felső

nyílászárók behelyezése óta lefestetlen, kezeletlen

faburkolat és az omladozó bejárat. Az alapanyagokat az

önkormányzat biztosította.

A fafelületek festését Vlad Florin, Turda Sándor, id.

Gurabi Tibor, Fülöp Attila, Varga Dániel és Tóth János

végezte el a nyár folyamán. Id. Gurabi Tibor és Turda

Sándor kijavította az omladozó vakolatot, amelyet szép

fehérre festett Bobák Attila, Duschek Attila és Simon

György. A festékek beszerzését és szállítását Bucsi

István vállalta. A felnőttek munkáját a diákok közül

Tóth Mihály, Tóth Viola, Csapó Patrícia és Pápai Áron

segítette, akikre szüleik méltán lehetnek büszkék. 

Köszönöm a szülők és diákok nevében az önkéntesek

munkáját, akik példaként szolgálnak minden tordasi

lakosnak, szülőnek. 

Hajbin Tímea

mesejátékkal szórakoztatta a kicsiket egy Rendhagyó

irodalomóra keretében. Művészeti iskolás tanítványaink

október 13-14-én Bonyhádon Országos Népzenei

Találkozón szerepelnek.

Október 15-16-án Fogadóórákon várjuk a Kedves

Szülőket.

Október 23-án az iskola aulájában emlékezünk az 1956-

os forradalom eseményeire. Az ünnepi műsort fáklyás

felvonulás követi, majd az Emlékparkban koszorúzással

tisztelgünk a múlt hősei előtt.

Október 27-én – az őszi szünet előtti utolsó tanítási

napon – PAPÍRGYŰJTÉST  szervezünk. Minden szülői

segítséget megköszönünk és szívesen fogadunk.

A gyűjtésre szánt, az iskola udvarában elhelyezett kon-

ténerekbe meghatározott napokon október 29-ig még

továbbra is el lehet helyezni az összegyűjtött papírt.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási október 27. szombat.

A szünet utáni első tanítási nap november 5. hétfő lesz.

Novemberben tervezzük a felső tagozatos diákjaink

Szépkiejtési versenyét.

Ebben a tanévben is részt veszünk a kápolnásnyéki

iskola Vörösmarty Napok keretében meghirdetett prog-

ramjain.

November 17-én sok szeretettel várunk mindenkit a

Bábel Alapítvány jótékonysági bálján.

Kívánok mindenkinek szorgalmas kitartó munkát, sok

szép élményt a 2012/2013-as tanévben.

Somfai Sándorné

Önkéntesek munkájával megújult az iskola felső homlokzata 
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TORDAS KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

TORDAS

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

az
1956-os forradalom és szabadságharc

tiszteletére
rendezett ünnepi megemlékezésünkre.

Helyszín: A Sajnovics János Általános Iskola aulája
Időpont: 2012. október 23. 17 óra

Műsorral az általános iskola tanulói készülnek

A megemlékezést fáklyás felvonulás követi, majd ünnepélyes koszorúzás  az Emlékparkban

Október 2-án lezajlott az iskolai Szülői

Munkaközösségi ülése. Igazgató úr köszöntötte a meg-

jelenteket, bemutatta a 2 jelenlévő külsős tagot (Horváth

Györgyi tanárnő a DÖK újonnan megválasztott pat-

ronáló tanára és dr. Könyves László a Bábel Alapítvány

elnöke) és felkérte a Szülői Munkaközösséget, hogy

válasszák meg elnöküket. 

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a tavalyi évhez ha-

sonlóan betölthetem az elnöki posztot. Ezúton is

köszönöm a bizalmat és azon leszek, hogy legalább úgy,

mint az elmúlt évben, de inkább hatékonyabban

működjön az SZMK, hogy minél többet tudjunk

segíteni a gyerekeknek. 

Mint bizonyára már többen tudják, az elmúlt tanévben

az SZMK átvette a DÖK pénzügyeinek kezelését azzal

az iskola vezetésével kötött megállapodással, hogy a

DÖK bevételeinek 80 % - val a DÖK, míg 20 % - val

az SZMK rendelkezik.  A tavalyi tanév második féléve

különösen sikeresnek mondható, volt s ennek

köszönhetően a DÖK 177.413,- Ft-tal, míg az SZMK

51.552,- Ft-tal kezdte meg a 2012/2013-as tanévet.

A DÖK részéből lettek fedezve a különböző versenyek

jutalmai, az év végi tanulmányi könyvjutalmak és ennek

segítségével sikerült a tornatermi ugrószekrényt is le-

cserélni.

Az SZMK bevételének köszönhetően többek között a

pedagógus nap költségeit is már ebből tudtuk megren-

dezni és nem kellett a szülőkre egy újabb terhet áthárí-

tani. Közös döntés eredményeként létrehoztunk egy

szülői díjat, amit a mindenkori 8. osztályosok között fo-

gunk kiosztani. A szempont nem függ a tanulmányi

eredménytől, sokkal inkább az iskola életével függ

össze. Gondolunk itt zenei, sport eredményekre, illetve

azok kaphatják meg, akik rendszeres szereplői az iskolai

illetve községi rendezvényeknek vagy akár a pedagó-

gusnapoknak.

AZ ISKO LA I SZÜ LŐ I MUNKAKÖZÖSSÉG HÍR E I

SAJNOVICS JÁNOS

ÁLTALÁNOS ISKOLA

„A legázolt és bilincsbe vert Magyarország

többet tett a szabadságért és az igazságért,

mint bármelyik nép a világon…”

Albert Camus
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A tavalyi tanévben ezeket a díjakat Sárossy Sarolta,

Kónya Kitti a zenében nyújtott kimagasló eredményéért

és Kalamár Botond a sportban nyújtott kimagasló ered-

ményeiért kapta, mindamellett, hogy mindegyikőjükről

elmondható, hogy a rendezvényeink állandó szereplői. 

Az idei tanév első feladata az október 27-i papírgyűjtés

lesz. Az osztályok SZMK tagjait megkértük, hogy ko-

ordinálják osztályaikban, kik azok a szülők, akik a segít-

ségben szerepet tudnának vállalni. A cég amellyel

Horváth Györgyi tanárnő felvette a kapcsolatot egy hét-

tel az elszállítás előtt kihelyez egy konténert az iskola

udvarára, tehát már 27-e előtt is ide lehet hozni a fel-

halmozott papírt. Előre is köszönünk mindenféle segít-

séget!

Dr. Könyves László a Bábel Alapítvány elnöke is-

mertette, hogy az alapítvány közhasznúságának meg-

tartásához elengedhetetlen, hogy még az idén

megrendezésre kerüljön a bál. Ennek időpontja novem-

ber 17. szombat lesz.  Várunk mindenkit szeretettel! 

Továbbra is működik az SZMK postaláda, mely

Kalamár Márta irodájával szemben található. Ötleteket,

javaslatokat várunk ide, de mindenkinek állok szívesen

rendelkezésére a 06 30 658- 3535-ös telefonszámon,

vagy a brigitta.simonne@gmail.com email címen. 

Keressetek bátran!

Simonné Bucsi Brigitta

SZMK elnök

KÖNYVTÁR

Az ősz visszahozta azt a napi ritmust a kisebb és na-

gyobb gyerekek, a családok életébe, ami az év nagy

részére jellemző. Szaporodnak a feladatok, gyakran

érezzük úgy, hogy kevés az idő, de talán egy-egy jó

könyv belefér még, és talán segít kikapcsolódni,

másként tekinteni a mindennapi teendőkre. Ezért aján-

lom a Holly Webb-könyveket szerető kis olvasóknak a

Pille új otthonra lel című kötetet, és a Rumini-rajongók-

nak a Rumini Ferrit-szigeten címűt Berg Judittól. Az

utóbbi a  Rumini-sorozat egyedi darabja:  drámakötet,

amely kiválóan alkalmas  arra, hogy a drámaolvasásba

bevezesse a fiatal olvasókat. A lebilincselő történet a

Magyar Színházban telt házzal megy.

A nagyobbaknak remélhetően tetszeni fog A Szent Jo-

hanna gimi első négy kötete, és az előző ismertetőben

ajánlott A 39 kulcs két újabb része.

A felnőtteknek szóló könyvek közül Müller Péter:

Sorsról és életről című kötetét ajánlom, amelyről a

szerző így ír:  "Fényadó gondolatokat gyűjtöttem itt

össze, úti lámpásnak. Beszélek a sorsunkról, lelkünk

titkairól, életművészetről, a láthatatlan szellemvilágról,

és arról, hogy valamennyien mágusok vagyunk:

sorsteremtő hatalmunk van! Egy gondolat nagyobb

fényt adhat, mint egy egész könyv. Ráadásul könnyű

magaddal vinni az útra. Talán másképp is látsz vele.

Világosabban." 

A könyvtár október 22-én (hétfőn) zárva lesz, helyette

27-én (szombaton) tart nyitva. Az őszi szünetben ok-

tóber 29-én és 31-én zárva tart, a szünet utáni első köl-

csönzési nap: november 5. hétfő.

Szeretettel várok mindenkit!

Varga Szabolcsné

ÓVODAI HÍREK

Sokan mondogatják, hogy minden kezdet nehéz.  Így

voltam ezzel Én is, amikor nekivágtam az évnek, a Me-

sevár Óvoda új óvó nénijeként. Belecsöppenni egy tel-

jesen új közösségbe, és egy már „kialakult”

nagycsoportba, nem tűnt könnyű feladatnak, első neki-

futásra. Kezdeti félelmeim ellenére azonban hamar

megszoktam a kellemes környezetet, a falusi nyugal-

mat. Itt mindenki törekszik egymás önzetlen segítésére,

és ezt a hozzáállást nem nehéz átvenni.
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Legutóbb a Tordasi Pillikék gyermek néptánc csoport

29 fővel és a Tüzifa népzenei együttes 3 fővel, a SZEK-

SZÁRDI SZÜRETI NAPOK keretében megrendezett

Országos Örökség Gyermektánc Fesztiválon vett részt

2012. szeptember 21-22-én. A szállást és a zenekari

költségeket a meghívó fél fedezte, a tordasi önkor-

mányzat az útiköltséget, az étkezést a szülők állták. A

két napos rendezvényen felléptünk az Örökség Gálán,

ahol csak országos fesztiválra ajánlott csoportok vettek

részt, este szabadtéri táncházban ropták gyerekeink,

ahol a Csurgó zenekar adta a talpalávalót. Szombaton

délelőtt a „Ha kicsike vagyok is” c. Folkvetélkedő 
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Az idei évben sem várattak magukra sokat a szokásos

szeptemberi programok az oviban. 

Első ízben megrendezésre került a Hangyavásár,

amelynek keretében az óvoda megrendezte az „Arany

Habverő” versenyt. Finomabbnál -finomabb

sütemények érkeztek az ovi standjához a vásár ideje

alatt, rengeteg nagylelkű szülő vásárolt a

süteményekből, többen segítettek még árulni is! Nagyon

szépen köszönjük a segítséget! Az itt befolyt összeget

fejlesztő játékokra költöttük. Ezúton szeretnénk

megköszönni Bucsi Istvánnak a padokat, és az asz-

talokat, amelyeket használatunkra bocsájtott a vásár ide-

jére. Megköszönnénk még ezen kívül Kovács Péternek

is az új játékokat. Igazán nagy örömmel fogadták a gye-

rekek!

Szokásainkhoz híven, idén is készítettünk csalamádét,

ehhez pedig a zöldségeket szeretnénk megköszönni,

Gáspár Csabának!

Nem váratott sokat

magára a következő

program sem, hisz

elérkezett az Álla-

tok Világnapja.

Ebből az alkalom-

ból élő állat bemu-

tatót láthattak a

gyerekek.  Nagy él-

vezettel „okosod-

tak” az előadás

alatt.

Másodízben Járt

nálunk a védőnő is,

aki megnézte, min-

den rendben van e a gyerekek egészségével. 

Majd október elején elérkezett szokásos ősz-köszöntő

programunk, a szüreti mulatság is. Ezúton szeretnénk

megköszönni Simon György, „Gyuri bácsi”-nak a szüret

kellékeit! 

A Mulatságon megmutatták magukat a nagyérdeműnek,

kicsik-nagyok. Nagyon szép szüreti műsort láthattunk

a gyerekektől, nem csoda, hisz nagyon lelkesen készül-

tek rá! Anyukákkal – apukákkal, rokonokkal közösen

mulattunk, nagyon családias és vidám hangulatban telt

az idei szüret is, alig várjuk a következőt! 

Szolyvay Csilla
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keretében minden csapatból egy-egy pár, szólista

közelebbről megmutathatta tudja-e viselni a tánchoz

való viseletet, improvizatív módon tud-e táncolni és

szólóban énekelni. Tőlünk Takács Réka, Pap Anna Sára,

Simon Olivér a viselet bemutatón 3. díjat nyertek, Nász-

tor Eszter szóló énekével 2. díjat kapott. A zsűri az

együttesek vezetőiből állt, akik szigorúan pontoztak. 

Két napig hatalmas élet, kavalkád volt Szekszárd utcáin,

terein, hiszen szüreti napok is zajlottak párhuzamosan.

A délutáni menettáncon 49 közösség, csoport vonult

végig a belváros főútján. A szemlélődő tömegek előtt a

hangulat leírhatatlan volt. A mi kis csapatunk kitűnt

énekével, kitartó, folyamatos táncolásával, csodálatosan

helytálltak a gyerekek, az őket kísérő csörgő-börgőkkel

felszerelt Tüzifa zenészei Domak Anikó irányításával

együtt. Azt hiszem élménnyel telve, kellően elfáradva

érkezett haza szombat estére a társaság. Köszönöm a

szülők segítségét érdeklődését, hiszen sokan lejöttek

megnézni a táncosainkat. A jelmezek, a szervezés

zökkenőmentességét Cselikovics Hertának köszön-

hetjük. A táncosokat felkészítette Szabó Szilárd és

Németh Ildikó, a zenészeket Domak Anikó. E közös

munka, mely nem csak  egy év eredménye, megmutatta

életképességét, büszkék lehetünk tanítványainkra! 

A szeptember sűrű programjait követően októberben is

készülünk egy nagyobb megmérettetésre. Ismét

megrendezik Bonyhádon a XV. Országos Népzenei

Találkozót 2012. október 13-14-én. Iskolánk népzene

szakos hallgatóit neveztük be, kik citerások, furulyások,

énekesek, vonósok. Az utazást ismét a szülők állják,

nevezési díj nincs. Az eredményről és a versenyzők

pontos  névsoráról a következő számban beszámolunk.

Addig is eredményes felkészülést kívánunk nekik! 

Az iskola létszáma 98 fő, és ehhez még jönnek az

óvodások. Örvendetes, hogy ezt az iskolaformát kedve-

lik és ki is használják Tordason, a gyerekeknek esélyt

adva tehetségük kibontakoztatására.  A zenei szakon az

újonnan felvett tanulók miatti hiányzó hangszereket

beszereztük, két hegedűt, egy citerát, amit a fenntartó

finanszírozott. A folklórismerethez megrendeltük a

hiányzó könyveket, hiszen köztudott, hogy a néptánc-

hoz elengedhetetlen az elméleti tudás megszerzése is.

Szeptember 17-én megtartottuk első szülői értekezletün-

ket, melyben vázoltuk az első félévben várható prog-

ramokat. Ebből kiemelem a féléves vizsgák időpontját: 

Szolfézs: 2013. január 8-9. (pótvizsga 11-én)

Néptánc: január 10.  (folklórismeret, népi ének is!)

Hangszeres vizsgák: január 14. 

Félévi értesítők kiadása: január 18.

A többi programról folyamatosan tájékoztatjuk a

szülőket, érdeklődhetnek a szaktanároktól. 

Reméljük, a várható oktatási rendszer átalakítását a

gyermekek nem fogják érezni, folyamatos lesz a tanév

menete, sikeresen zárjuk júniusban az évet! 

Németh Ildikó a művészeti iskolaegység vezetője
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Minden vasárnap 10 órakor szentmise.

Minden pénteken zsolozsma 18.00 órakor.

„ Föld, víz, tűz, levegő”

Pázmány Ágnes kiállítása a Szent József Közösségi Házban

A Tordasi Római Katolikus Egyházközség időszakos művészeti kiállítást szervez „Föld, víz,

tűz, levegő” címmel a Szent József Közösségi Házban (Tordas, Sport utca 14) Pázmány Ágnes

mun-káiból. Pázmány Ágnes keramikus, művésztanár a Magyar Rajztanárok Országos

Egyesületének Titkára, tankönyvíró, Apáczai Csere János díjas pedagógus, az Apor Vilmos Ka-

tolikus Főiskola adjunktusa számos hazai és külföldi kiállításon mutatta be eddig alkotásait. Kerámiái - amelyeket

főleg raku technikával készülnek- a szépet, a jót és az igazat tükrözik. Ars poeticája mindezt összegzi: „ láthatóvá

tenni a láthatatlant….”, „Ahova a Teremtő küldött bennünket, ott önmagunkon térben és időben túlmutatóan

érdemes tenni a dolgunkat.”   

A kiállítás december 12-ig tekinthető meg, előzetes bejelentkezés alapján.

Programjainkról részletes információ található honlapunkon.:www.tordasrk.hu

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A Bábel alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a

november 17-én

19 órakor

kezdődő jótékonysági báljára.

A bál helyszíne: A tordasi Szociális  Otthon étterme.

Tordas, Gesztenyés u. 1.

Belépő- és vacsorajegyek (3000 Ft), illetve támogató jegyek válthatók az iskola titkárságán (Tordas, Köztársaság u. 1.), a szülői

munkaközösség- és a kuratórium tagjainál.

Asztalfoglalás szükséges!

Az alapítvány a tordasi Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóit támogatja.

Meghívó
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„Dicsérjétek az Urat!

Milyen jó Istenünkről énekelni,

milyen gyönyörű a szép dicséret!

Felépíti Jeruzsálemet az Úr…” Zsolt 147,1-2a

A fönti idézet fölszólításból, vallástételből és ígéretből

tevődik össze. A fölszólítás és vallástétel pedig nem

alaptalan, ugyanis folytatásként olyan kijelentés

hangzik el, amelyben prófétikusan olvashatunk az Úr

csodálatos építő munkálkodásáról, önmagát elkötelező

ígéretéről. Van tehát ok dicsérni az Urat. És van nekünk

is okunk dicséretet énekelni és bizonyságot tenni, hiszen

mi magunk is megtapasztalhattuk Istenünk lelket és

falakat építő munkájának gazdagságát és mega-

jándékozó áldását.  Bizony, ha visszatekintünk a mögöt-

tünk lévő egy évre, elmondhatjuk: Istenünk az

építkezésben is velünk volt. Igen, egy évvel ezelőtt

kezdődtek el az építkezés munkái, az alapozás, majd a

falazás. Az idei év első nagy házi feladata volt a koszorú

elkészítése. Ezt követően májusban hozzáláttunk a

födém és a tetőszerkezet ácsolásához, melyet júniusban

nagyobbrészt be is fejeztünk. A teljes elkészítésre azért

nem volt mód, mert a torony alsó tartószerkezetét 

Dicsérjétek az Urat!

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Az útfelújítás képekben (ez volt, ez lett)
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fémből kellett megcsinálni, így egy másik vállalkozót

kellett bevonni a munkálatokba. Ezután a sokak

számára kevésbé látványos módon folytatódtak a

munkák. Itt említeném meg a víz- és csatornahálózat

kiépítéséhez szükséges földmunkákat, a villanyszerelést

– beleértve a földkábel elhelyezését – és a kisebb

kőműves munkákat. A tető cserepezésére augusztusban

– 30 fő bevonásával – került sor, de ugyancsak ebben a

hónapban készült el a torony bádogozása, és daruval

történő fölhelyezése a toronydísszel együtt. Nagy öröm

számunkra, hogy a toronydísszel is Krisztust hir-

dethetjük, az Agnus Dei-t, az értünk önmagát föláldozó

Isten Bárányát. A munkálatok természetesen ezután is

folytatódtak: elkészült a víz és csatorna bekötése, a tel-

jes járófelület víz- és hőszigetelése. Jelenleg a gépészeti

– gáz-, fűtés- és vízszerelés – munkáknál tartunk. Isten

támogató szeretetét megtapasztalva immár nagy

reménnyel tekinthetünk a befejezés felé.

A munkák összefogással, egyházi és állami támogatás-

sal, valamint adományokból készültek. Ezért ezúton is

szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik

anyagi támogatásukkal és kitartó munkájukkal hoz-

zájárultak ahhoz, hogy a jövőben Urunkhoz méltó

környezetben tudjuk tartani alkalmainkat: hálaáldozati

és gyülekezetépítő összejöveteleinket. 

Apostagi Zoltán gondnok

Rendszeres alkalmaink:

Szerda 18 óra: Bibliakör (Megújult formában!)

Péntek 19 óra: Péntek esti beszélgetések (Új!)

Szombat 16 óra: Konfi-Ifi

Vasárnap 9 óra: Gyermek-istentisztelet

Vasárnap 10 óra: Istentisztelet

Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és ün-

nepeinken

Lelkészi Hivatal:

Gyúró, Rákóczi út 27.

Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu

Hivatali ügyelet:

Hétfő: szabadnap

Kedden és Szerdán a délelőtti órákban (8.30-12.00)

Csütörtök: látogatási nap

Pénteken és Szombaton a délutáni órákban (14.30-

17.00)

Hivatali időn kívül is szeretnénk készen állni minden

lelki szolgálatra.
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Az én falumnak, Tordasnak – különösen Toman Józsefnek - hálásan köszönöm, hogy a Kisbíróban közölt versek

– korábbi ígéretünkhöz híven - kötetben is megjelenhettek, édesapámról Sztrányay Miklósról, az 56-os elítéltről,

a köztársasági elnök által kitüntetettről megemlékezhettünk .

A megemlékezés tényeit azok számára is összefoglalom akik október 27.-én nem lehettek velünk.

A Varsói Szerződés és az Osztrák Államszerződést követő hónapokban két neves személy érkezett Nógrád-

megyébe, ahová édesapámat 1945-ben a szovjet és a csehszlovák hatóságok repatriálták.

1.Mindszenty (született Pehm) József érsek :i Vas-megyében Mindszenten „látta meg a napvilágot”, földművelők

sarjából lett hercegprímás1, esztergomi érsek, Szent István országának alapjain az ország első emberének tekintette

magát és törvénytelennek a jobb, valamint a baloldali diktatúrát, mely egyaránt bebörtönözte.

2.Pálinkás (született őrgróf Pallavicini) Antal őrnagy: édesapja Pallavicini György, az érsekhez hasonlóan legiti-

mista, a nácik dachaui fogolya volt; édesanyja gróf Andrássy Borbála: a „vörös grófnő”, Katinka nővére. 1944-

ben, a házukban alakult meg a Magyar Front. Ellenállók lettek. Antal átszökött a szovjetekhez. Hazatérése után,

1948-ban megszakította kapcsolatát családjával és belépett a kommunista pártba. A néphadsereg őrnagyaként

1951-ben változtatott nevet2.

Az érsek 1948. december 23.-ától volt az államvédelem (ÁVO, ÁVH) „őrizetében”. Mint foglyot, 1955. október

31.-én hozták Baranya-megyéből a felsőpetényi Almássy kastélyba, háziőrizetbe.

Az őrnagyot vezényelték, az egri ezred zászlóaljparancsnokából lett a rétsági páncélos ezred parancsnok-helyettese,

törzsfőnöke.

A korszak és a „tanú” szavaival élve a két „osztályáruló” ekkor még nem sejtette, hogyan és kikkel találkoznak

majd, ha indul a „forgószél”, s Tildy Zoltán a rádióban nyilatkozik…3(L:később)

Azt, hogy Felsőpetény lakosai mikor sejtették meg a „kastély rejtélyét”, nem tudom. A rétságiak közül is kevesen

tudhattak a változásokról. 

Édesapám, Sztrányay Miklós, aki nem sejthette, hogy a két neves személy kapcsán két év múlva tordasi lesz - és

három évre rá a temető első sorában örökre az is marad – 1955. őszén a Rétsági Járási tanácson egy új kolleginát

kapott, Pálinkásnét. Édesanyám, mint járási vezető védőnő - 1957. és 1984. között tordasi védőnő, 1997-ig tordasi

lakos - pedig egy látogatni való baba, Pálinkás Borbála, valamint az elsőházasságból származó, már iskolás András

kapcsán tette meg a szükséges intézkedéseket.

De vissza a földieimnek mesélt történethez:

1956. október 28-án vasárnap este Felsőpetényben az ÁVH-sok közlik az érsekkel, hogy Budapestre viszik.

Ugyanekkor Rétságon a járás területére kiküldött politikai tisztek szerint a laktanya parancsnokságán és a járási

tanácson is a Forradalmi Nemzeti Tanácsot kell megalakítani. A szervezők október 29-én hétfőn hajnalban a rétsági

laktanyából gépkocsit küldenek – gyermekparalízis miatt sánta – édesapámért, mint a közigazgatási bizottság

tagjáért. Ekkor még nem sejthettük, hogy édesapám és az autó két nap múlva az érseket Budára vivő kíséret része

lesz.

Felsőpeténybe 29-én hétfőn érkezett Horváth János, az Állam- és Egyházügyi Hivatal vezetője, hogy a nemzeti

kormány parancsára az érseket Budapestre vigye, aki azonban vele sem hajlandó útnak indulni.

A Kossuth Rádióban október 30-án a 16.57-kor ismertetett hírek szerint Tildy Zoltán államminiszter kívánatosnak

tartaná, ha Mindszenty József hercegprímás visszatérne Esztergomba.4

Nomen est omen – névben a jel

1  „Hercegprímás: (Világi  cím!) Örökös fejedelmi címmel kitüntetett érsek.
2  Gudenus János-Szentirmay László: Összetört címerek, Mozaik, 1989, 98.o.
3  Hiányzó lapok 1956 történetéből, Dokumentumok az SZKP levéltárából, Zenit Könyvek, 1993.103.o.
4  Magyar Krónika napról napra, 1989., 166.o.
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Az érseket emlékiratai szerint 30-án reggel magyar zászlós katonai járművel szovjetek akarták felhozni a fővárosba,

de ő nekik is ellenállt. Csak a rétsági magyar páncélos alakulat „tiszti különítménye” meghívását és kíséretét volt

hajlandó elfogadni. 

A Magyar Honvéd I. évfolyamának 2. száma október 31-én első helyen közli, hogy 30-án este 9 óra tájban indultak

Rétságról Felsőpeténybe az érsekért, Galajda, Stift, Tóth, Vajtai tisztek és Rabócz gépkocsivezető. A laktanyában

az érseket Garami ezredparancsnok fogadta.

„Mindszenty tévesen emlékszik memoárjában arra, hogy a petényi kastélyban Pallavicini őrnagy közöltek vele:

Ön szabad… Hasonlóképpen pontatlan az is, miszerint a rétsági parancsnokok azért kérték őt, hogy a laktanyában

töltse az éjszakát, mert mások is látni szeretnék”.  

Dr. Lukáts Iván főorvos, a rétsági Járási Nemzeti Bizottság elnöke a következőket közölte a Magyar Távirati Irodá-

val: Mindszenty József hercegprímást október 30-án 22 óra 05 perckor a rétsági honvédség egy tiszti alakulata

kiszabadította… Az üdvözlésekre az első szava az volt: Fiaim! Ott fogom folytatni, ahol 8 évvel ezelőtt abba

kellett hagynom.”5

Az Összetört címerek c. többször hivatkozott mű szerint az ezredparancsnok, Garami Lajos, aki a Miniszterel-

nökséget felhívta – a Honvédelmi Minisztériummal nem volt összeköttetés –, azt az utasítást kapta, hogy Mind-

szentyt addig őrizzék a laktanyában, amíg érte nem küldenek. Másnap reggel a Miniszterelnökség azt közölte

velük, kísérjék Budapestre.Október 31-én az őrnagy vezette katonai és - belügyminisztériumi kezdeményezésre -

polgári kíséret hozta fel az érseket Budára, az Úri utcai érseki palotába, ahová a Kossuth Rádió 10.00-ás híre, a

Kis Újság másnapi száma  szerint 8.55 perckor érkezett meg.6

5  Paraszt Függetlenség, I. évfolyam 1. szám, 1956 sajtója, Kossuth Rádió, 1989., 221.o.)
6  Magyar Krónika napról napra, 213.o.
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Erről az őrnagy jelentést tett a Parlamentben Tildy államminiszternek…  s még aznap visszatért Rétságra.

Az érsek „Emlékirataim” c. művében erről a következőt írta: „…Már Budapest utcáin haladunk…Az egész főváros

az utcán van….Nagy tömeg futva érkezik  a budai prímási palota elé. Síró-ujjongó magyar tömeg: munkások,

honvédek, egyetemisták, édesanyák, fiatalok, öregek. Egymás keblén sírjuk el egy évtized bánatát. Aztán áldást

adok térdeplő tömegre, majd belépek nyolc éve nem látott otthonomba. 

Békés tüntetés indult október 23-án: fegyvertelen magyarok tüntetése. Gerő ÁVH-legényeivel lövetni kezd. Fegy-

verre fegyver volt a válasz, s kitör a magyarok legszebb szabadságharca. Elsöprik Gerőt: tűz alá veszik az ÁVH-

sokat. Az oroszok beavatkoznak. A fölkelők állják a harcot és győznek.

Az események naptára röviden ez:

1956. február 24-én Moszkvában a XX. Párkongresszuson elítélik a sztálinizmust.

Májusban nyíltan bírálják Rákosit a pártsajtóban.

Július 18-án Rákosi távozik.

Október 6-án a rehabilitált Rajk állami dísztemetést kap 200 000 résztvevő morajlásával.

Október 13-án Nagy Imrét visszaveszik a KP-ba.

Nagy események egy csatlós államban; de ha valaki azt mondta volna, hogy Magyarországon tíz nap múlva nyílt

szabadságharc tör ki, azt mint képzelgőt kimosolyogták volna.

Senki sem tudta felmérni a rendszer belső romlottságát és a nép (ifjúság, értelmiség, munkásság) lelkében a csömör

fokát.

Hogy állunk akkor azzal a fölfogással, hogy Moszkva robbantotta ki a magyar fölkelést?

A két felfogás nem ellenkezik egymással. Moszkvának célirányosnak tűnhetett fel: egy ponton tágra ereszteni a

gyeplőt és amikor itt fegyverre érik a dolog, lecsapni, letörni keményen, kíméletlen ágyútűzzel és vérbefojtással,

deportálással, börtönnel, internálással. Az elégedetlenség így nemcsak ezen az egy ponton, hanem mindenütt el-

némul.” 7.

November 4-étől valóban lassan minden elnémult, illetőleg az MSZMP első embere és hivatalos lapja hangot vál-

tott. Malenkov, Szuszlov, Arisztov beszélt Kádár elvtárssal „annak szükségességéről, hogy az államellenes felkelés

miatt letartóztatottak közül minél előbb ki kell választani 5-7 embert, akiket – az ellenforradalom elrettentése és

az országon belüli minél gyorsabb rendteremtés érdekében -  el kell ítélni és agyon kell lőni.”8

November 25-én a Népszabadságban cikk jelent meg, s ebben az állt: „Pálinkás Antal szervezte meg, hogy Mind-

szentyt a rétsági laktanyába hozzák. Pallavicini őrgróf fia, aki horthysta tiszt volt, a felszabadulás után ügyesen

kiadta magát a népi demokrácia hívének. Mihelyt azonban alkalma lett az ellenforradalmat nyílt arccal szolgálni,

rögtön levette álarcát, és sietett nagy tettet végrehajtani.”9

A Nógrádi Népújságnak a háromnapos karácsonyi ünnep előtti 1956. december 23-i száma az ötödik oldalon „El-

számították magukat” címmel cikket közölt: „Már sütötték pecsenyéjüket, jóleső érzéssel dörzsölték össze kezüket,

hogy újra ráülhetnek a nép nyakára. Lukács, Haniszkó, Sztrányai, Pálinkás (Pallavichiny őrgróf) és Bolcsó urak

a rétségi járásban már kész ténynek vették, hogy újra itt van az ő idejük, a földesurak, a grófok, a népnyúzók

ideje…

Pálinkás őrnagyot már nem kell bővebben bemutatni. Őrgróf volt, aki befurakodott a néphadseregbe, s az első

adandó alkalommal mint a fenevad, nyíltan támadott…Nincs szükség azokra, akik…kiszolgálták a vezető poszton

az őrgróf urat – s most újra zsíros falatokhoz akarnak jutni.10

7   Mindszenty: Emlékirataim, 421. oldal
8   Hiányzó lapok 1956 történetéből, dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából, 49. 181. o.
9   Népszabadság, 1956. november 25.
10 Nógrádi Népújság, 1956. december 23.
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1957. január 9-én a „Kinek áll érdekében Pálinkás őrnagy (Pallavicini őrgróf) védelme? című cikk még ezen is

túltett: „Az elmúlt napokban csendes, de erőteljes hadjáratot indítottak „Szabadítsuk ki Pálinkás őrgrófot” jelszóval,

hogy Pálinkással együtt az úri világot is visszahozzák. A „mozgalom” vezető egyéniségei – a volt Nemzeti Bi-

zottság tagjai – élükön Sztrányai úrral -, aki sajnos jelenleg is a járási tanácson dolgozik, s aki Schmidt úrral a

tolmácsi erdőkémia főmérnökével fő szervezői voltak a november 4-e utáni sztrájkoknak… A „nemes” mozgalom

gátlás nélküli bajnokai közé tartoznak Pálinkás egykori beosztottjai közül Stift és Újvári tiszt urak is… A rétsági

járás dolgozói – s benne a rétsági katonaság – elvárja, hogy a munkás-paraszt hatalom törvényeinek érvényt sze-

rezzenek…A legöntudatosabbak már tettekkel is szolgálják a haza érdekeit, s követelik azok megbüntetését, akik

nem ezt akarják.”11 (Édesapámat, Sztrányay Miklóst pár nap múlva racionalizálás címén eltávolították a járási

tanácsról és a következő hónapban letartóztatták.)

Az őrnagy „…semmi olyat nem tett, ami a szocialista rendszer ellen irányult volna. Sőt, az általa elkövetettekhez

hasonló cselekedetekért mások később magas kitüntetéseket kaptak, például a rend biztosításáért a térségben, a

járási párttitkár, a szovjet tanácsadó, (a Mindszentyt korábban őrző) ávosok védelméért, november 4-én a szovjet

erők felvonulásakor az alakulat lefegyverzésének biztosításáért, stb.12

Az őrnagy kivégzésének hírét az érsek az USA nagykövetségén - ahol 1956.november 4-től 1971. szeptember 23-

ig tartózkodott - mély megrendüléssel vette. Erről így ír emlékiratában: „Értem kellett meghalnia. Bár lehet, hogy

a bosszúállók mindenképpen végeztek volna vele.”13 

Pálinkás Antal az utolsó szó jogán részletesen bizonyította a vád alaptalanságait, végül beszédét így fejezte be:

„Kérem Önöket, hogy ítéletüket ne a volt gróf, hanem Pálinkás felett mondják ki!”.

A kivégzésről a rádióból értesültünk. Ekkor már tordasi lakosok voltunk.

Édesapámat 1958-ban börtönbüntetésre ítélték, ahonnan „fogva tartása életveszélyes” minősítéssel szabadult és

két év rendőri felügyelet után 1960-ban elhunyt.

Harminc évvel később, a semmiségi törvény alapján kezdeményezhettem édesapám rehabilitálását és a forradalom

kitörésének 35. évfordulóján átvehettem a  köztársaság elnökétől kapott kitűntetését az alábbiakkal:

„A nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicsőséges forradalmunk alatt példamutató helytállásáért a magyar

nemzet hálájából”.

Nemcsak a gyermekkor és életem meghatározó tényei kötnek Tordashoz, hanem – Jókaival szólva – „az a hant”,

amely fölött velem és fiammal azonos neve áll:

Sztrányay Miklós

Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichi-

átriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha

tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexu-

ális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.),

írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az

alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

11 Nógrádi Népújság, 1957. január 9.
12 Gudenus János-Szentirmay László: Összetört címerek, Mozaik, 1989, 99.o.
13 Mindszenty József: Emlékirataim, Szent István Társulat, 1989, 450.o.

Sérelmek a pszichiátrián
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Az előző számban tévesen jelent meg a XV. TORDAS
KUPA teniszbajnokság időpontja. Az időpont helyesen: 

2012. október 6. 9 óra. Minden érintettől elnézést
kérünk!

Főszerkesztő

Kérek minden kedves

szülőt, hogy ahogy gyer-

mekük betölti az adott hó-

napban a születésnapját,

jelent-kezzenek státuszvizs-

gálatra. A következő korc-

soportot érinti: 1éves, 2

éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves

és 6 éves  gyerekek. A

szűrővizsgálat 1éves kortól

évente egyszer ajánlott!

Tanácsadás időpontja: szerda

11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági

tanácsadás

13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tartott

tanácsadás

A tanácsadás előzetes bejelentkezés alapján történik,

hogy a hosszas várakozást elkerülhessük.

Tel: 30/312-7672

e-mail: vedono@tordas.hu 

Tanácsadó címe: 2463 Tordas Szabadság u 87. (Pol-

gármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Nagyné Schubert Réka I védőnő

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési

rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-

zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-

gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető

a hiperaktivitás témájában.

Cím:

1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

VÉDŐNŐI HÍREK

Védőnői tanácsadás 

Felhívás

A sportegyesület hírei
Helyreigazítás

INTIM TORNA ÚJRA!

Szeptember vége októberi kezdéssel intim torna tanfolyam indul megfelelő jelentkező megléte esetén.
Jelentkezés és információk: Nagyné Schubert Réka védőnőnél  a 30/312-76-72 vagy 

vedono@tordas.hu címen.
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 5-ig.

Mentők: 104

Betegszállítás: 06 22/311-325

Orvosi rendelő: 06 22/467-527

06 20/390-15-05

Védőnő: 06 30/312-76-72

Gyermekorvos: (Martonvásár) 

06 22/460-637

Orvosi ügyelet: (Ercsi) 

06 25/492-021 

Gyógyszertár: (Martonvásár) 

06 22/460-019 

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 üzemzavar bejelentés:

06 20/852-0352, 06-20-852-03-

52 

EON (áram) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz) műszaki hiba-

bejelentés: 06 80/424-242

Fejérvíz hibabejelentés: 

06 80/203-895

Okmányiroda: (Martonvásár) 

06 22/460-081

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

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:

H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

AUTOSULI
/Felnőttképzési Nyilv.vét. szám.

13-0309-07/

„A” „B” „C” „E” 
Folyamatosan induló
tanfolyamok ..

Kresz .: Távoktatási lehetőség / szükség szerint tanteremben oktatás   
Vasárnap 10-14-ig / gyakorlás számítógépen /

Vezetés .:  Találkozás helyben /vagy megbeszélés szerint 
Fizetés  .:  Több részletben
E-mail  .:  autosuli@citromail.hu
Mobil   .:   06309/11-20-79 / Pál Péter / 

Fülakupunktúrás Addiktológus,
Természetgyógyász,         
Masszázs  terapeuta

Tóth  Gáborné 
Tordas,

Somogyi B u.16

Időpont egyeztetés
Tel :06-30-268-58-43,

06-22-467-650 
Rendelési idő:

Hétfő,Kedd  9-11-ig
Szerda,Csütörtök,
Péntek 17-19-ig


