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Nem szabad annak élned, amid nincs. Inkább élj úgy, mintha bármit megtehetnél, amiről álmodsz.
(Nick Vujicic)

P ro g ra m o k
szeptember 5 Termelői Piac
szeptember 5 Cseh Tamás emléktúra
szeptember 19 Hangya nap

Kék terasz
Járt az agyam mindenfélén. Akkor
fogalmazódott meg bennem a gondolat, blogot kezdek írni, azzal a
reménnyel, hogy lesz annyi
érdekes találkozás az életemben,
amit érdemes lesz megosztani másokkal is. Találkozás emberekkel,
történetekkel, ételekkel. Kávé melletti beszélgetések, ami mind egy
újabb étel inspirálását szolgálja
majd. Ekkor még nem gondoltam,
hogy egy olyan találkozás részese
leszek az év derekán, ami nyomot
hagy az életemben.
(Folytatás: 4. oldalon)

"Szeretek Velük lenni!"

Légiósok Tordasról

Kata, egyetemista nagylányom
mondta ezt hazatérőben a nagybörzsönyi hittanos gyerek és
családi táborból, ahol más fiatalokkal és felnőttekkel segítőként
volt jelen. A jól felépített, testet,
szellemet és lelket egyaránt
erősítő, hit gazdagító, kreatív és
főként nagyon vidámra sikeredett
foglalkozásokon túl pontosan ez
ennek a pár napnak a lényege,
hogy együtt vagyunk, az együttlét
minden örömével és nyűgével.

A szervezők igencsak kitettek
magukért. Volt hegyre futás,
vizesárok, szögesdrót alatt kúszás,
falmászás. A néhol extrém akadályok sokakat lassításra, vagy
meghátrálásra késztettek, mert
volt amire nem lehetett felkészülni.
Ilyen volt a jégkockákkal teli föld
alatti alagút (melyen egy levegővétettel kellett átúszni), vagy az
a föld alatti járat, mely kanyargott,
így a hason kúszó versenyző nem
tudhatta, mikor ér véget.
(Folytatás: 5. oldalon)

(Folytatás: 7. oldalon)
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még könnyebben valósulhatnak meg.
Bízunk benne, hogy az ősz beköszöntével az időjárás is
mérséklődik, így visszaállhatunk a település tervezett
gondozási ütemére és elindulhatnak a kisebb szépítési,
karbantartási munkák is.
Juhász Csaba polgármester

Iskola bővítésének átadója

Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK

Tavaly ősszel örülhettünk, hogy megújult az iskolánk és
most újra itt vagyunk, mert a felújítás - ahogy ígértük folytatódott és egy új szárnnyal is bővült az épület.

Kedves Tordasiak!
Lassan véget ér a nyár, a pihenés, a kikapcsolódás és a
feltöltődés időszaka és kezdődik az iskola, folytatódik a
munka. Azt nem lehet mondani, hogy unatkoztunk
nyáron, mert a szeszélyes időjárás, a lassan már mindenhetes viharok, komoly feladatokat róttak a tordasi önkormányzatra is. Emellett pedig meg kellett valósítanunk az előre tervezett, határidős munkáinkat is. Így
fordulhatott elő, hogy az iskolai vizesblokk bontása
miatt, a nagy vihar által letört ágakat és kidőlt fákat csak
pár hetes késéssel tudtuk elszállítani. Ebben viszont
segítséget kaptunk a helyi cégektől, így köszönjük a Fajtakísérleti Állomás, a Toro 2000 Zrt,, Halenár Jenő és
Rácz József alpolgármester közreműködését! Itt köszönjük azok segítségét is, akik a vihar napján, hívás nélkül
jöttek és segítettek az utakat és a villamos vezetékeket
megtisztítani a rádőlt fáktól, ágaktól!
Ha kicsit szorosan is, de sikerült befejezni az alagsori és
a földszinti vizesblokkok felújítását, így a gyerekek
ősszel a bővítéssel együtt már ennek is örülhetnek.
Elkészült a térfigyelő rendszer is, már csak néhány infra
reflektort kell felszerelni a tökéletesebb éjszakai
képekért. Sajnos ismét vannak néhányan, akik sportot
űznek mindannyiunk vagyonának rongálásából. Ismét
volt kresztábla döntögetés és tüzet is raktak a Sajnovics
parkban. Ha bárki ilyet lát, kérjük, jelezze az önkormányzatnál, hogy elejét vegyük az újabb károkozásnak.
Lassan befejeződnek a pótmunkák is a kerékpárút körül.
Elkészült a vadháló, mely a magántulajdont és a lovakat
védi a hívatlan látogatóktól és a kerékpárosokat egyes
helyeken a kialakított terep veszélyeitől. A kerékpárút
hivatalos átadását a Hangya napra tervezzük.
Elindult a labdarúgó szezon is, minden korosztályban
tudnak indulni fiataljaink. Nyáron sikerült az Egyesületnek támogatókat szerezni a korábban nyert társasági
adóra így megvalósulhattak a fejlesztések. Új kispadok
kerültek a nagy pályára, a meglévőt pedig felújítva a
hátsó pályára telepítjük. Az idei évben kedvezőbbé vált
a labdarúgás ilyen módon történő támogatása. A cégek
jól járnak, ha erre ajánlják fel adójuk egy részét, így
reméljük, hogy az idei szezonra tervezett beruházások

Sok szeretettel köszöntök mindenkit az elkészült
beruházások átadóján. Külön köszöntöm, Igazgató urat,
Igazgatóhelyettes asszonyokat, tanárnőket, tanár
urakat, a megjelent képviselőtársaimat.
Nagy öröm számunkra, hogy újra itt lehetünk. Köszönhetjük ezt annak, hogy - bár már nem mi vagyunk az intézmény fenntartója - mégis a kéréseink nyitott fülekre
és szívekre találtak. Így történt, hogy 50 millió Ft támogatást kaptunk a Miniszterelnökségtől az iskola
bővítésére.
Ennek során az alagsorban és a földszinten két nagy-, a
tetőtérben két kisebb tanterem épült. A régi iskola
folyosóit pedig egy tágas, a tűzvédelmi követelményeket
is kielégítő lépcsőház köti össze az új termekkel.
Az egyre növekvő tanulói létszám miatt már évek óta
napirenden volt az alagsori és a földszinti vizesblokkok
felújítása, ami nyár folyamán meg is történt. A régi falak
és a gépészet elbontása után teljesen megújult a víz és
csatornahálózat, külön szakaszolók és tisztítók kerültek
beépítésre. Megnőtt a wc-k és mosdók száma, új burkolatot kaptak a helyiségek és a művelődési házzal azonos
válaszfalrendszer került beépítésre.
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mányzat brigádját a vizesblokkok bontásáért és a Mavaplan Kft-t a mosdók és wc-k generál felújításáért. Ez
utóbbit külön köszönet is illeti, hiszen a szűk határidő
és néhány anyag csúszása ellenére érték el azt, amit
láthatunk. Végül pedig köszönet illeti azokat is, akik az
építkezések után rendet tettek.

Azt gondolom, nem kell sokat magyarázni annak, aki
látta a régit és megnézi az újat, hogy mi a különbség.
Reméljük, hogy ezzel a projekttel is segítjük az ide járó
gyermekeket, legyen nekik még jobb ebbe az iskolába
járni. De ezúton kérünk is mindenkit, tanárt, diákot,
őrizzük meg együtt a most átadott értékeinket hogy még
sokan, az utánunk jövők is ugyanúgy tudják használni,
mint Önök most.

Amint láthatjuk településünkön a fejlődés továbbra sem
állt meg, nem választási évekre szól, hanem folyamatos
volt az elmúlt években. Mindezekért hálásak vagyunk és
köszönjük Képviselő Urnak, hogy számára mindig is
fontos volt Tordas fejlődése. Mi készek vagyunk továbbra is dolgozni, igyekszünk maximálisan felhasználni
amit, és amennyit kapunk.

A bővítésre kapott pénz nem tartalmazta a villany-, a
fűtés-, a víz-, a riasztó és tűzjelző rendszer szerelés közel
5 millió Ft-os költségeit, melyeket az önkormányzat finanszírozott, csakúgy mint a vizesblokkok teljes
felújítását, mely kb 7 millió Ft-ba került.

Most pedig a szalag átvágásával kérem Igazgató urat, vegyék birtokukba az iskola új részeit!

Most pedig köszönet illeti azokat, akik ebben a
munkában részt vettek: az SHS Építő Kft-t a generál
kivitelezésért, a Thonauer Kft-t a gépészeti munkákért,
Papp Sándort és segítőit a villanyszerelésért, az Invex
Kft-t a tűzjelző rendszerért, Lestár Zoltánt és embereit
a nyílászárók elkészítéséért és beépítéséért, az önkor-

Juhász Csaba polgármester

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Király Péter temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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tartotta előadásait, melyre kifejezetten a gyerekek
voltak hivatalosak, utána ha valaki kedvet kapott egy kis
mutatványhoz, kedvére válogathatott a trükkösebbnél
trükkösebb zsonglőr eszközök közül, melyeket a
Duotrixx-nek köszönhettünk.
Miközben az ifjúság a focipályán, illetve a cirkuszban
múlatta az időt, a színpadra is megérkeztek vendégeink.
Keszler Éva és Egri József örökzöld operett slágereket
énekelt azoknak, akik időben érkeztek. A kezdetben
családias létszámú néző sereg az időjárás javulásával
kezdett gyarapodni. A Fricska. zenekar már egészen
pezsgő közönségnek játszhatott. Külön szeretném
kiemelni, hogy a „helyi erővel” is bíró zenekar főként
saját számokkal szórakoztatta a nagyérdeműt, ami nem
kis dolog tekintve, hogy mindössze 1 éve zenélnek
együtt.
Őket a már sokkal komolyabb múltra
visszatekintő The Scarlet zenekar követte. Lendületes
„ír rock” koncertjük alatt már kezdett gyülekezni az esti
közönség, akik a tűzijátékra, valamint az azt követő
Deák Bill Blues Band koncertre jöttek. Az öreg Bill
kapitány nem vallott szégyent. Kora és egészségi állapota ellenére nem sokat mutatott fáradtságából.
Élmény volt őt és zenekarát Tordas színpadán vendégül
látni. Az időjárás ellenére az egész nap nagyon hangulatosan telt, a műsorok mellett finom ételeket, italokat,
kézműves söröket kóstolhattak az ide látogatók.
Reméljük jól érezték magukat!

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
Falunap Szent István ünnepén
Az elmúlt évek alapján mármár szokásosnak
mondható borongós, esős időben kezdődött az
idei falunap. A délelőtti kenyérszentelést még az
ég is jól megáldotta, de ennek ellenére idősek és
fiatalok egyaránt képviselték magukat.
Szerencsénkre a délutáni programok már szárazon
kezdődtek.Polgármester úr és képviselő úr ünnepi
beszédei után sor került az idei év kitüntetéseinek
átadására is. A hivatalos percek után kezdődött a
szórakozás.A gyerekek egész délután válogathattak a
nekik tetsző programok közül. A ZumArt Decor jóvoltából különböző ügyességi fajátékokon próbálhatták
meg magukat, a Tintaló Társulat mini cirkusza óránként

Hangya nap
emberek erőlködnek, ők kipróbálhatják magukat a Tordas legháziasabb háziasszonya versenyen, ahol másmás ügyességi feladatban kell helyt állniuk majd.
A délután folyamán vendégünk lesz a Kajárpéci Vízirevű
önkéntes színtársulat, az este fő műsorszáma pedig a
Cseh Tamás pályázat egyik győztese, a nemrég alakult
ÉK zenekar ( aki kíváncsi rájuk, a Quimby előtt játszanak
a Budapest Parkban) és még sokan mások. Részletekért
figyeljék a facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalt,
illetve az utcai hirdetőtáblákat.

Szeretettel várunk mindenkit 2015. szeptember 19-én,
szombaton, az idei Hangya napra.A tavalyi évhez hasonlóan termelői piaccal kezdődik majd a nap, mely kiváló
alkalmat kínál egy közös reggeli elköltésére. A délelőtti
órákban sort kerítünk a Tordas leggyorsabb embere
versenyre, mely már tavaly is megrendezésre került.
Erre inkább a fiatalabb generáció versenyzőit
várjuk.Párhuzamosan a futóversenyekkel két új
versenyt szeretnénk - hagyományteremtő céllal - útjára
engedni.
A Tordas legerősebb embere verseny fiatal, és érett férfiakat tesz majd próbára különböző versenyszámokban.
S hogy a hölgyek, asszonyok se unatkozzanak, míg az

Cseh - Szombathy Balázs
művelődésszervező

'Szeretettel vár Mindenkit az Amigo Kutyakozmetika Tordason.
Cím: 2463, Tordas Sport u. 8.
Telefonszám: 0620/9538130'
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a képeket Papp Gergő készítette
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Kék terasz
Ez év kezdetén, mikor ágynak döntött az in
fluenza és erőtlenül feküdtem, semmi egyebet
nem tudtam csinálni, mint gondolkodni.
Járt az agyam mindenfélén. Akkor fogalmazódott meg
bennem a gondolat, blogot kezdek írni, azzal a reménynyel, hogy lesz annyi érdekes találkozás az életemben,
amit érdemes lesz megosztani másokkal is. Találkozás
emberekkel, történetekkel, ételekkel. Kávé melletti
beszélgetések, ami mind egy újabb étel inspirálását szolgálja majd. Ekkor még nem gondoltam, hogy egy olyan
találkozás részese leszek az év derekán, ami nyomot
hagy az életemben. Egy felhívás, nevezzük versenykiírásnak került a látóterembe, amiről már akkor azt
gondoltam, nem lehet véletlen, hogy felhívják rá a figyelmem, mert érdemesnek találnak ebben a
vetélkedésben részt venni. Szinte az utolsó pillanat
utolsó pillanatában lettem kész a feladattal és küldtem
el a pályázati munkám elbírálásra, majd izgatottan vártam a visszajelzést, beérkezett és megfelel a kritériumoknak. A visszajelzés szinte posta fordultával
megérkezett, majd a- lehet izgulni hamarosan eredményt, hirdetünk- levél is.
A bekapcsolt gép előtt ültem, a Cukrászszövetség
közösségi oldalát megnyitva és várakoztam. Egyszer
csak a Figyeleeem ! Figyeleeem ! Kiírás alatt egy hoszszabb szöveg, amit szemüveg híján nem tudtam
elolvasni, viszont homályosan láttam az általam
elküldött torta fotója jelent meg a szöveg alatt. Erős szívdobogással ugrottam fel a gép elől és kiabáltam a
lányaimnak, megnyertem megnyertem, bekerültem a
Magyarország Tortája verseny zsűrijébe. És itt akár
véget is érhetne a történet, mert enyém a megtiszteltetés az öröm és pont. De itt kezdődött igazán a történet.

tűnhet, bizony kemény munka volt, mindazonáltal hatalmas felelősség. Felelősséggel kiválasztani azt a tortát,
ami később az országot jelenti egy teljes éven át.
Felelősséggel eldönteni kinek a munkája nem lesz az
ország tortája és visszajelzést adni építő kritikával.
A döntés, ami szerint elbírálódott az három - négy
továbbjutásra ítélt torta, jó néhány kritérium pontozásával jutott tovább. Ezek között szerepelt az innováció, az
ünnephez való kötődés, a textúrák, az íz harmónia, és
nem utolsó sorban a praktikum is. Mert készíthetünk
csodásnál csodásabb tortákat, de nem lehet elfelejteni,
hogy az országtortát mindenhol el kell tudni készíteni.
Ezen kívül, fel kell tudni tálalni a több ezres tömegnek
az ünnepen egyaránt. A kiválasztott torták mindegyike
megérdemelte volna, hogy elvigye a győztesnek járó
hatalmas munkát. Mert bizony kemény munka vár
azokra, akik egy kihívás kapcsán megalkotnak egy ételt,
majd egy éven keresztül tömegeket szolgálnak ki ennek
örömében. A négy kiválasztott torta is kapott építő kritikát, és hogy megfogadják e vagy sem, az rajtuk állt.
A következő elődöntőre már ennek függvényében álltak
a nagyérdemű elé és a végső megmérettetésre már ott
helyben egy zsűritag előtt készítették el a versenymunkáikat. Ekkor éreztem először, kezd összeszorulni
a torkom. Mert izgulok, szorítok a versenyzőknek és
titkon persze nekem is van győztesem és örülnék, ha
kezet rázhatnék vele az eredményhirdetést követően.
A feszültség leírhatatlan volt az arcokon. Volt, aki azért
izgult, mert tudta mi munka vár rá, ha övé a győzelem,
hiszen már megélhette, és volt, aki arcán az, mi vár rám
ezután gondolatok látszottak. Fanfárok elmaradtak,
voltunk mi a zsűri, és voltak az alkotók, segítőik és elhangoztak sorban a nevek. Majd kezet rázhattam.

Mikor remegő lábbal beléptem a Soltvadkerti
cukrászdába és megszeppenve álltam a fagylaltversenyre és tortaversenyre érkezett izgatott cukrászok
között. Majd a színpadon felsorakozott mestercukrászok, akik akár egy klán, vagy lovagrend olyan díszes
hófehér talárban, rangot adva az eseménynek tiszteltek
meg mindannyiunkat, remegtették tovább a térdeimet. Mert azokkal az emberekkel voltam körülvéve,
akik közül néhányan bizony erős példaképeim, és ezek
közül az emberek közül jó néhányan olyan szeretettel
fogadtak, és fogadtak maguk közé, hogy bizony zavarba
ejtő volt. Majd megszeppenés ide vagy oda, elkezdődött
a munka. A munka, ami sokunknak irigylésre méltónak
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akkor is megmaradnak, ha abból a tortából idén nem lett
az ország tortája. Ha ezen túl meghalljuk a nevet Szó
Gellért, jó ideig egybe fog csengeni a Pannonhalmi Sárgabarackpálinkás Karamelltortával és mellé a titulus
Magyarország Tortája. Gratulálok Gellért, és jelképesen
szorítok kezet mindenkivel, aki melletted volt és melletted fog állni a jövőben a kiérdemelt munkát elvégezvén.

Gratulálhattam és ma, mikor a fanfárok bizonyosan felcsendültek az Országházban ismét csak gratulálni
tudok. Számtalan újság, hírportál fog különböző írásokat
megjelentetni az országtorta kapcsán. Az Én gondolataim röviden megfogalmazva, részese lehettem sok
mindennek a kiválasztás során. Találkozásoknak példaképekkel, megvoltakkal és újonnan azzá váltakkal.
Alázattal a munka iránt és egymás iránt. Ízekkel, melyek

Raffer Gabriella

5. Cseh Tamás emléktúra
2015. szeptember 5-én, szombaton a Cseh Tamás-szobor felavatásának 2. évfordulóján
A hagyományos Emléktúra szakaszolása, indulási,
találkozási, csatlakozási, elköszönési pontok:
 7.00. Tamás és Éva első öröklakásától, a 106-os busz
Kadosa utcai megállójából indulunk Dr. Sztrányay Miklós az Emléktúra szervezője várja a túra résztvevőit,
annak bármely szakaszára
(Kérjük, hogy az Emléktúra budapesti szakaszaira
legfeljebb 6 menetjeggyel rendelkezzenek! )
8.00. Bakáts tér Tamás születésének és utolsó koncertfellépésének helyénél a templom lépcsőjénél
9.00. Cseh Tamás, Gellért-téri szobrától Kelenföld-re (a
Bartók Béla + a Villányi út érintésével)
10.00. Kelenföld: a munkásszállás, indulás vonattal
Martonvásárra(Kérjük, a vonatra a menettérti jegyeiket
elővételben vásárolják meg!)
-11.00. Martonvásárról az erdőn, a gesztenyesoron át
Tordasra (50 p. séta a "Ló-folyó" mentén) 12.00.Hangyatelep, ahol a Cseh-család lakott.(Tamás első vadonja)
Ebéd: hozott vagy helyben vásárolt.
14.00. Tamás első iskolái, színpadai
15.00. Emlékműsor.
Utána,
indulás
a
vasútállomásra.
16.00. Martonvásár
vasútállomás
17.00. Déli pályaudvar 59-es villamos MH
17.00. Tamás sírhelyének
felkeresése,
Farkasrét
18.00. Iskola utca 35,
ahol az első Cseh T. –
Bereményi G. - dalok

születtek
19.00. Csillaghegy ahol Tamás és Éva megismerkedtek.
Búcsú a Kadosa utcai megállóban.

Juhász Gyula: Magyar nyár (1918)
Pipacsot éget a kövér határra
A lángoló magyar nyár tűzvarázsa.
A Tisza szinte forr, mint néma katlan,
Mit izzó part ölelget lankadatlan.
Selyem felhői sápadt türkisz égnek,
Bolyongó vágyak mély tüzében égnek.
S a végtelen mezőkön szőke fényben
Kazlak hevülnek tikkatag kövéren.
Fülledt a csönd, mint ha üres a kaptár,
Keleti lustán szunnyad a magyar nyár.
Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma
És föllángol e táj, e néma, lomha?
Ha megutálva száz here pimaszt már,
Vihart aratva zendül a magyar nyár?
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2015
2015. szeptember 25. 15.00-21.00
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Programok:
- A búza rokonai és színes kromoszómáik
- A gabonafehérjék változatos világa
- A kis génsebész – gyógyító vírusok
- Edzőtábor gabonaféléknek
- Földet értünk - talajismeret mindenkinek
- Hamupipőke színes világa
- Invazív növénykórokozók: új lisztharmatgombák mindenfelé
- Klimatizált hotelszoba teljes ellátással növényeknek
kiadó
Kukoricázz velünk! Túlélő növények
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI

Rendszeres alkalmaink
Minden vasárnap 10 órakor –
Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Szeptember 6án, 10 órakor
hittanévnyitó Istentisztelet

Gyülekezeti kirándulás a Zem
plénbe – október 1718. Bővebb
információ a lelkészi hivatal
elérhetőségein kapható.

Együtt az Úton – Nyári morzsák

Gyülekezeti gyermekhét
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” 1 Sámuel 3,9

Presto Kamaraegyüttes jótékony
sági koncertje
„Egymás terhét hordozzátok: és így
töltsétek be a Krisztus törvényét.”
Galata 6,2

Egyházmegyei
„Vifi”
Tábor
Vértesboglár
„Akkor megtelt a szánk nevetéssel,
és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt
mondták akkor a népek: Hatalmas
dolgot tett ezekkel az ÚR!” Zsoltárok
126,2

•Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
• Tel.: 22/468-519
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Alkalmaink:
Szeptemberi liturgikus naptár: vasárnapi Szentmisék 10 órakor
kezdődnek
Szeptember 4. első péntek Gyóntatás: 17 45 ; Szentmise 18 30 ; mise
után Engesztelő imaóra
Szeptember 6. vasárnap Veni Sancte évnyitó Szentmise; iskolatáskák
megáldása
Szeptember 8. kedd Kisboldogasszony ünnepi Szentmise, Gyúró 18 óra
Szeptember 12. szombat Gyúró előesti Szentmise 18 óra
Szeptember 13. vasárnap Szent Kereszt felmagasztalása búcsúi Szentmise, agapé, Ráckeresztúr 11 30. Zarándoklat hírdetése a templomban.
NÁLUNK NINCS SZENTMISE!
Szeptember 27. Szentírás vasárnapja, az idén elsőáldozók Szentírásainak megáldása
"Szeretek Velük lenni!"
Kata, egyetemista nagylányom
mondta ezt hazatérőben a nagybörzsönyi hittanos gyerek és családi
táborból, ahol más fiatalokkal és
felnőttekkel segítőként volt jelen. A
jól felépített, testet, szellemet és
lelket egyaránt erősítő, hit
gazdagító, kreatív és főként nagyon
vidámra sikeredett foglalkozásokon
túl pontosan ez ennek a pár napnak
a lényege, hogy együtt vagyunk, az
együttlét minden örömével és
nyűgével. Ennek tudatosítására is
irányult minden nap a reggeli torna
utáni hálaadó ima, amivel felajánlottuk Istennek a nap terheit és
örömeit, jóakaratunkat-jócselekedeteinket is, és ezzel szimbolikusan
felvettük a nap keresztjét, mert az
életet csak nehézségeink, fájdalmaink és az örömök felismerésével,
elfogadásával élhetjük boldogan. Az
evangéliumból szólít fel Krisztus a
kereszthordozásra, de mindezt
megérteni, a Kereszt titkát, Krisztus
keresztáldozatát, hívő emberek
számára is nehéz. A titok megértéséhez sok segítséget nyújtanak
a liturgikus események, mint a Szent
Kereszt felmagasztalása ünnepé is.
Milyen jó, hogy már évek óta
elzarándokolunk ezen a jeles napon
és részt veszünk a ráckeresztúri
búcsún.

A ráckeresztúri római katolikus
templomot Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel,
ez a búcsúnapja és hitünk szerint a
Kereszt egy darabkáját, mint ereklyét őrzik a templom szentélyében.
Szent Kereszt felmagasztalásának
ünnepe 335. szeptember 13-ára
nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár
emeltetett Krisztus sírja fölé. A
Szent Keresztet, melyet az emlékezet szerint a császár édesanyja
Szent Ilona talált meg a Kálvária
földjében, a felszentelés másnapján
szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek, és
innen az elnevezés: Szent Kereszt
felmagasztalása. A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára
tűzött rézkígyó: aki hittel és
bűnbánattal tekintett a kígyóra,
megmenekült a marásától. E rézkígyót említi Jézus Nikodémusnak
mint kereszthalála előképét. "Amint
Mózes fölemelte a kígyót a
pusztában, úgy fogják fölemelni az
Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az
el ne vesszen, hanem örökké
éljen." (Jn 3,14) A kereszt hitünk
központi jelképe és tartalma. Általa
nyertük el megváltásunkat, a
kereszt útján mutatta meg Isten
9
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irántunk való végtelen szeretetét.
Titkát Krisztus feltámadása tárja fel.
Jézus Krisztus megfeszítése előtt a
kereszt a legnagyobb tehetetlenség
és szégyen jele volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és
a szeretet jelévé vált. A kereszt az
ókori és kora középkori keresztény
hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen
Krisztus királlyá dicsőül, ezért ábrázolják a keresztre feszített Krisztust
egészen a gótikáig koronás királyként. Bálint Sándor néprajzkutató
jegyezte fel, hogy "a kereszt mellett
elhaladva a hivő parasztok megemelik a kalapjukat, az asszonynép
pedig keresztet vet. Egy halasi református ember is mindig így cselekedett. Pápista szokásán elcsodálkozva azt felelte, hogy Jézus
igaz ember volt, megérdemli a
tiszteletet."
Idén is menjünk együtt zarándoklattal Ráckeresztúrra, ajánljuk fel magunkért, szeretteinkért, halottainkért, az Életért, amit Krisztus
megnyert nekünk.
Salamon Sarolta (Részletes, izgalmas és vidám tábori beszámoló a
következő lapszámban lesz.)
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Rudi, Szent Ferenc és a szerzetesek éve
A tordasi értelmi fogyatékos otthon
hittanórájára készültem és úgy döntöttem, hogy Ferenc pápa által
meghirdetett szerzetesek éve kapcsán a szerzetesi hivatásról fogok
beszélni. Vittem magammal fényképeket is és lezárásképpen Szent
Ferenc legendáiból a gubbiói farkas
megszelídítéséről szólót meséltem
el a hittanosoknak.
Persze megkérdeztem, hogy tetszett
nekik és legvégül Rudi azt mondta,
hogy „ez nagyon szép volt”. Rudi hónapokkal ezelőtt elvesztette a
látását, most mégis látott. A belső, a
szívvel való látással nézte és hallgatta a történetet, melyben a bátor
rendalapító Ferenc - miután a farkas
sorra szedte áldozatait és rettegtek
tőle az emberek - kiállt a vérengző
fenevad elé, szelíden szembesítette
őt gonosz tetteivel, majd békés
életet és az emberek általi gondoskodást ígért neki és ezáltal az emberek barátjává tette. A farkas a
város hűséges szolgálatában és szeretettel körülvéve múlt ki a világból,
és a lakosok igaz szívvel siratták
meg. Eddig a legenda, ami Szent
Ferenc és a ferences lelkiség által
közvetítve felmutatta az isteni létmód alapján az egyetlen helyes em-

beri közeledést a testvéri szeretetet a másik, néha félelmetes
ember felé, s ez az ami megérintette
Rudit és mindannyiunkat. Pontosan
ez Isten akarata a szerzetesi létet
választók által a világ számára, akik
Krisztus életpéldájának radikális
követői és különlegesen hasonlóak
a tiszta, szegény és engedelmes
Krisztushoz. Életük felkiáltójel arra
a misztériumként már jelenlévő
eljövendőre, hogy a mennyország be
fog következni. A ferences rend, hivatalosan a Kisebb Testvérek Rendje
(Ordo Fratrum Minorum) a 13.
század első felében alakult.
Alapítója az egyháztörténelem egyik
legismertebb személyisége, Assisi
Szent Ferenc. A ferencesek nem
elvonultságban, hanem az imádság
mellett az emberek között vállalkoznak Krisztus szorosabb követésére. A magyar rendtartomány
létszáma 100-110 fő között van,
szolgálatukat tizennégy rendházban
végzik. Budapesten négy házban,
emellett Szombathelyen, Zalaegerszegen, Sümegen, Esztergomban, Szentendrén, Szécsényben,
Gyöngyösön, Szegeden, Nagyszőlősön. Itt plébániai lelkipásztorkodással foglalkoznak, búcsú-

járóhelyeket látnak el Mátraverebély-Szentkúton és Sümegen, szinte
szünet nélkül gyóntatnak a Ferenciek terén, missziót végeznek az idegen nyelvűek és más vallásúak
között élő magyarok körében Kárpátalján, valamint iskolai nevelő
munkával tevékenykednek Budapesten, Szentendrén és Esztergomban.
De mit is jelent a minoritás? Mit jelent kisebb testvérnek lenni? Szent
Ferenc írja a regulában: „Tanácsolom, és intve buzdítalak benneteket, testvéreim Urunk Jézus
Krisztusban, hogy amikor kimentek
a világba, ne veszekedjetek, és
kerüljétek a vitákat, és ne
ítélkezzetek mások fölött, hanem
legyetek szelídek, szerények, állhatatosak és alázatosak, becsületesen
beszélve
mindenkivel.”
„Kisebbnek lenni azt jelenti, hogy
kilépünk magunkból, saját sablonos
elképzeléseinkből, túlmegyünk a
szokásainkon és biztonságainkon,
hogy konkrét tanúságot tegyünk a
szegényeknek, a rászorulóknak és a
peremre szorítottaknak" – ezek
voltak Ferenc pápa szavai a ferenceseknek és életállapotunknak megfelelően szívleljük meg mi is.

L AKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosok!
A nyári időszakban megnövekszik a besurranásos lopások száma, ezért kérjük a lakosságot, hogy az alábbi jótanácsok betartásával előzzék meg a bajt!
Mit tehet ön, hogy ne váljon betörés áldozatává?
Lehetőleg mindig tartsa zárva a bejárati ajtaját, földszinti ablakait, kapuját és melléképületeit akkor is, ha
otthon tartózkodik vagy csak rövid időszakra távozik.
Ne feledje: a szúnyogháló nem véd meg a betörés ellen!
Szellőztetéskor is legyen óvatos! Ne hagyja őrizetlenül
a helyiséget, melynek ablakát nyitva hagyta, mert egy
perc alatt bemászhat a tolvaj.

A bejárati ajtóra érdemes széles látószögű optikai
kitekintőt tetetni és belülről biztonsági lánccal ellátni.
Ne tartson otthon nagy összegű készpénzt és egyéb
értékeit zárja el lemez-, vagy pénzkazettába és semmiképp ne hagyja könnyen megszerezhető helyen.
Amennyiben tetten ért egy besurranó tolvajt mérlegelje
a helyzetet, gondolja át szembe száll-e vele, mivel a
dolog megtartása vagy a menekülés érdekében a
jogsértő személy erőszakot is alkalmazhat.
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Kérjük fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédjaikra! Amennyiben gyanús személyek, gépkocsik
mozgását észlelik, ezt nyomban jelezzék a rendőrség
felé!
A lakás bejárati ajtajához közel ne tartson iratokat,
értéket!
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Ha minden óvintézkedés ellenére mégis bűncselekmény
áldozatává vált, kérjük tegyen bejelentést az ingyenesen
hívható 107, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Mindeközben persze folyamatosan adjuk szolgálatainkat nappal és éjszaka egyaránt, a szolgálatra
jelentkező tagjaink létszáma és a rendelkezésre álló
anyagi fedezet által nyújtotta kereteinknek megfelelően,
és a felmerülő eseti igényekhez igazítottan. Az elmúlt
időszakban is több rendezvényen segítettük az problémamentes lebonyolítást, szervezők felkérései alapján.
Készülünk a 20-i rendezvényre is, amelyen a szokásoknak megfelelően nagyobb létszámban fogunk dolgozni.

HÍREI
Következő eseményünk a 16. Tordasi Polgárőr Sportnap
lesz, amelyet szeptember 5-én, szombaton 14 órától tartunk a sportpályán. Ekkor a hagyományos kispályás labdarúgó bajnokság lesz a focipályán. Minden érdeklődőt,
szurkolót és támogatót szeretettel várunk összejövetelünkre, nézőnek vagy résztvevőnek egyaránt. Ez
jó alkalom a tagokkal, vezetőség tagjaival való találkozásra, tapasztalatok, vélemények megbeszélésére, egy
jó beszélgetésre.

Számtalanszor kapunk bejelentéseket telefonon ügyeleti
időszakban és szolgálatok alatt is, így sokszor tudunk a
minket keresőknek telefonon segítséget nyújtani, a hozzánk kapcsolódó esetekben. Ezeket a segítség kéréseket,
bejelentéseket köszönjük és várjuk a továbbiakban is.
Többször kapunk jelzést éjszakai hangoskodás miatt, de
ilyen ügyekben csak a rendőrség intézkedhet.
A Tordasi Polgárőrség vezetősége nevében
Andorfy Ottó

Átigazolási időszak
Augusztus 1gyel lezárult a nyári átigazolási
időszak, amely során 5 új játékos léphet majd pá
lyára ősszel a tavaszi kerethez képest, és
visszatérőnk is van. Külön öröm, hogy a tavasszal
pályára lépő játékosok közül senki nem igazolt el.
szerződést. Mindezek alapján a 2015/16-os idényt 23
fős kerettel kezdjük, 1 sérült játékossal. Fontos megjegyezni, hogy a nyár során több U19-es korú játékos is
edzett a felnőtt kerettel, ugyanis Csillag Szilveszter feltett szándéka, hogy a saját nevelésű labdarúgóink egyre
nagyobb szerepet kapjanak az első számú csapatban.
Az újonnan érkezők erősítést jelentenek a csapat
játékában, így bizakodva nézünk az előttünk álló szezonra. Ismerve a megyében lezajlott változásokat, és
saját csapatunk képességeit a Tordas Sportegyesület
vezetése komoly elvárásokat fogalmazott meg, ezért
reményeink szerint a csapat megismételheti a tavaly
őszi, akkor még várakozásokon felüli teljesítményét.

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
Tavaly júniusra a sérülések és eltiltások miatt igencsak
megfogyatkozott felnőtt csapatunk, így várható volt,
hogy nyáron nélkülözhetetlen lesz az erősítés. Szerencsére a sérültek felépültek a pihenő alatt, ráadásul a
meglévő keretnél hamar sikerült tisztázni a játékosok
maradását. A júliusban kezdődő felkészülés alatt összesen 12 játékos került szóba, amelyből végül a próbajátékokat és a tárgyalásokat követően 5-en írtak alá
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A végleges névsor – zárójelben az érkező játékos előző csapata:
Bajzát Attila

Lábas László

Bakos László (Velence Bericap)

Madaras Dávid (Törökbálinti TC)

Endrefalvi Tamás

Márkus Roland

Fagyal Bertalan

Mezei Ádám

Farkas Zsolt

Németh József

Hadnagy Csaba

Suha Zoltán

Heim Attila

Szabadi Péter

Ignácz Szilveszter (Ferencvárosi FC)

Szabó Tamás

Kerényi Tamás

Szép Alex

Kőkuti Richárd (Érdi VSC)

Szmok Gergő

Kőszegi András

Vörös Ferenc

Kun Bálint (Kelen SC)

Megvan az első idei győzelem
3:2re győztük le hazai pályán a Lajoskomáromot. Az első két fordulóban 4 pontot gyűjtött a csapat, ami
szép kilátásokkal kecsegtet.
A Lajsokomáromról tudtuk, hogy újonc létük ellenére
nem lesz egyszerű mérkőzés a velük vívott küzdelem, és
ezt erősítette meg a Velence elleni játékuk is. Bár voltak
meghatározó hiányzók Csillag Szilveszter vezető edző jó
keretből válogathatott és végül megérdemelt győzelmet
arattunk.
A Tordas a megszokott hibába esett a mérkőzés elején,
ugyanis az álmos kezdés vendég fölényt eredményezett.
A támadásokat az első tíz percben sikerült hatástalanítani, azonban a 13 percben jogos büntetőhöz jutott az
ellenfél, amelyet Reichardt magabiztosan értékesített
1:0. Nem kellett sokat várni a válaszra, 2 perccel később
Madaras lépett ki a bal szélen és könyörtelenül bombázott a rövid fölsőbe, 1:1-re módosítva az eredményt.
A két gól kiegyensúlyozottá tette a mérkőzést és így viszszajött a Tordas a játékba. A fordulatot a csereként pályára lépő Endrefalvi hozta el, aki egy csodálatos 18
méteres szabadrúgásgóllal megszerezte a vezetést a
hazai gárdának.
Úgy tűnt, hogy az előny megnyugtatja a kedélyeket,
sorra jöttek a tordasi támadások, azonban előbb Vörös,
majd Farkas hibázott a kapu előtt. A játék során a középpályánk szépen szervezte az akciókat, így a HadnagyKun-Bakos trió masszívan tudta uralni a területet. A 40.

percben ugyanakkor mégis a vendégek szereztek gólt, a
középre lőtt labdába Heim csak belekapni a tudott és a
felszabadításra készülő védők között Kövecses találta
meg az utat a kapuba. Így a csapatok 2:2-es döntetlennel
mentek az öltözőbe.
A második játékrész már jobban indult mind az előző,
ismételten Madaras lépett ki és ezúttal a hosszút vette
célba, bár Kajári beleért a lövésbe azt hárítani nem
tudta, így a 47. percben újra vezetett a Tordas.
A mérkőzés ugyanakkor nem ért véget a fülledt melegben kezdtek fáradni a játékosok, mind a két edző
cserélni kezdett, ami frissítést hozott a játékba. Bár a
lehetőségek megvoltak mind a két oldalon az eredmény
már nem változott, így a Tordas összességében
megérdemelten itthon tartotta a három pontot.
Gratulálunk a csapatnak, a hajtós mérkőzésen szép
gólokkal szerezte meg első idei győzelmét és ezzel a második forduló után a tabella 5. helyén áll.
Sajnálatos, hogy a csereként pályára lépő Márkus alig 10
percnyi játék után összerúgott ellenfelével és a vétlen
szituációnak köszönhetően eltört a sípcsontja. A mentők
a fővárosi Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetbe
szállították, ahol aznap éjjel már meg is műtötték.
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Első hét a Hangyabolyban
Túl vagyunk a nyári focitábor első hetén. A gyerekek ismét nem unatkoztak, a tikkasztó meleg ellenére
egész nap hajtották a labdát vagy a sok kiegészítő izgalmas program egyikén szereztek óriási élményeket.
A tavalyi nagy siker után a Hangyák Foci Tanoda idén
nyáron is megszervezte nyári, napközis jellegű labdarúgó táborát. Az első hét befejeztével örömmel állapítottuk meg, hogy táborunk népszerűsége töretlen, 31 fiú
jelentkezett a július 20-24-ig tartó időszakra. Aki részt
vett a programokon nem csak foci tudásáról, de
tűrőképességéről is tanúbizonyságot adott, hiszen meg
kellett birkóznunk a hőséggel is. Az elmaradhatatlan
napi focimeccsek mellett sorversenyeken, vetélkedőkön, büntetőrúgó versenyeken, lábtengó-csatákon
és a Vidi BL-mérkőzésén izgulhatott, aki velünk

tartott. Minden nap kőkemény csaták folytak a
legelőkelőbb címekért (no meg a csokikért), de aki
nem nyert semmi édességet az sem ment haza könnyes
szemmel, hiszen a jó filmek, a mindennapi gyümölcs
vagy jégkrém feledtette a kihagyott helyzeteket. Az
óvoda konyhájának köszönjük a sportolókhoz illő finom
falatokat, a Hangya Művelődési Ház dolgozóinak a türelmet és a lehetőséget, hogy a 38 fok elől menedéket nyújtottak a csapatunknak. Továbbá köszönettel tartozunk mindenkinek, aki ilyen, vagy olyan formában
segítette táborunk színvonalának emelését.

Tenisz SE hírei
A nyári tenisztábor első hete
Június 2226 között rendeztük meg az idei év első – és reméljük nem utolsó – tenisztáborát, ahol összesen
17 gyerek teniszezett 5 napon keresztül a tordasi pályákon 6 és 12 év között. Három csoportban folyt az
oktatás, összesen négy edzővel.
A kezdő csapatot Galgóczy Lajos tanította a tenisz
alapütéseire, Tóth Petronella és Galgóczy Ákos pedig
felváltva edzette a haladóbb csoportokat, miközben a
harmadik pályán Prukner László – a Fradi volt – , a Kaposvár Rákóczi FC jelenlegi futball edzője – a gyerekek
erőnlétéért volt felelős. Délelőtt 9 és 11 óra között folytak a játékosabb feladatok, majd egy kis pihenő után
Közlekedési ismeretek óra következett, melyet első nap
a Gárdonyi Főkapitányság rendőrei tartottak akadálypályát felépítve a sportpályán, majd a többi napon Andorfy
Ottó és felesége, Andrea vezették a játékos elméleti oktatást. A három órás délutáni edzést egy másfél órás
„pihenő” előlegezett meg, mely finom ebéddel telt el,

majd a gyerekek a focipályán labdajátékoztak, vagy a
klubházban sakkozhattak.
Az öt napból négy szerencsére napsütéssel és jó időben
telt, viszont kedden csak a délelőtti órákban tudtunk
kint edzeni, így Galgóczy Lajos interaktív módon
elméleti teniszoktatást tartott, megtanítva ezzel a tenisz
rövid történetét és a szabályokat. Az étkeztetést külön
ki szeretném emelni, és megköszönni Tóth Gáborné Kati
és Kásler Mónikának, akik mindennap gondoskodtak a
tízórairól, a finom, meleg ebédről és az uzsonnáról.
A tábor végén kitöltött „elégedettségi” tesztnél a gyerekek a tenisz mellett az ebédet szerették a legjobban,
azon belül is „Kati néni” gulyáslevesét.
13

tordasi kisbíró

2015. Szeptember

a tordasi önkormányzat lapja

Légiósok Tordasról
Tán sokaknak feltűnt, hogy csütörtök esténként piros pólós fiatalok egy csoportja lepi el a bicikli utat, és
a környező tereptárgyakat. Két percenként megállnak, futás közben cipelik egymást, fekvőtámaszoznak,
fára másznak, rönköt hordanak stb…
A csapat az Öt Elem Wushu Egyesület harcosaiból, és a
hozzájuk csatlakozó tordasi fiatalokból állt, akik elhatározták, hogy megmérettetik magukat a Legion Run
nevezetű rendezvényen, mely 5 km-es távon rengeteg
akadállyal nehezíti a célba jutni akarók dolgát.

versenyző nem tudhatta, mikor ér véget. A lelki megpróbáltatások mellett fizikai gondot okozott a pálya
végén lévő 4-5 méteres rámpa, melyet csak komoly
csapatmunkával lehetett teljesíteni.
A tordasi különítmény kitűnő idővel, sok csapatot maga
mögé utasítva jutott a célba. Mindenki, minden akadályt
végigcsinált, és a felkészülés alatti erőltetett tempót a
változatos terepen is tartani tudtuk.
Jövőre a cél egy 13 km-es verseny, a Spartan Race lesz,
melyre még komolyabb létszámmal készülünk!!!

A szervezők igencsak kitettek magukért. Volt hegyre
futás, vizesárok, szögesdrót alatt kúszás, falmászás.
A néhol extrém akadályok sokakat lassításra, vagy
meghátrálásra késztettek, mert volt amire nem lehetett
felkészülni. Ilyen volt a jégkockákkal teli föld alatti
alagút (melyen egy levegővétettel kellett átúszni), vagy
az a föld alatti járat, mely kanyargott, így a hason kúszó
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Speciális Olimpiai Nyári Játékok
Los Angeles 2015. Július 21.  Augusztus 4.
A Speciális Olimpiai Mozgalom 1968 óta szolgálja az
értelmi fogyatékossággal élő sportolók közösségét,
több mint 4 millió embernek szervez programokat
szerte a világon, kiemelve és felszínre juttatva tehet
ségüket, küzdeni akarásukat.
4 éve, Athéban, az ókori kultúra bölcsőjében 51 arany,
32 ezüst és 25 bronzérmet szerzett a magyar csapat
2015-ben ez volt az év legnagyobb sport és humanitárius eseménye a világon. 177 országból érkeztek a
sportolók.

A “JÖVŐT NEKIK IS”
ALAPÍTVÁNY HÍREI
Nagyon jól érezte magát, érdekes programokon vehettek részt az Államokban. Hazaérkezését megünnepelték
az Otthonban, zenével és virággal várva őt és
felkészítőjét, Mocsonoki Károlynét. Kiutazását anyagi
gondok nehezíttették, de a „Jövőt Nekik is” Alapítvány
elnökasszonya, Eisenbacher Imréné, egy jól szervezett
és időzített ping-pong mérkőzés sorozattal, összehozta
a segíteni akarókat Mazsival, így több jótékonysági
meccsen összejött a szükséges összeg.
Mazsi nevében ismételten megköszönjük a segítséget,
utat a lehetőséghez, edzőjének tollából pedig a
következő számban olvashatnak a a világbajnoki arany
és a többi érem évekre visszanyúló történetéről.
Mindkettőjüknek további sikereket kívánunk!
További képeket itt találnak:
onkentesponttordas.blogspot. com
Gali Rita
a JNA kuratórium tagja

Los Angelesben a magyar delegáció 86 fős, közte 56
sportoló képviselte Magyarországot. Az 56 versenyzőből
álló magyar küldöttség 32 arany, 30 ezüst és 20
bronzérmet szerzett az augusztus 2-án véget ért világeseményen.
Versenyzőink 14 sportágban indultak: asztalitenisz,
atlétika, bocsa, bowling, erőemelés, görkorcsolya, judo,
kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, tenisz , tollaslabda,
torna, úszás.
Idézem, az MSOSZ elnöke, Lengyel Lajos indulás előtti
szavait:
„Itt tényleg szó szerint igaz, még el sem kezdődött a viadal, a résztvevők már most győztesnek tekinthetik
magukat. Ez a Speciális Olimpia nagy kincse és varázsa.
Akarat, küzdelem, hit, bizonyítási vágy! Örömkönnyek,
felejthetetlen pillanatok! Ezt sugallja számunkra a Los
Angeles-i versenysorozat. Az olimpia igazi felsőfokú
jelző. Egyet jelent a legjobbra törekvéssel. Vár minket a
játékok játéka és vele a szeretet, az optimizmus, az
életvágy és a szabadság !”
Farsang Erika, Mazsi, a Tempo Tordas SE játékosa, a tordasi Értelmi Fogyatékos Otthon lakója………komoly
eredményeket tudhat maga mögött, világszinten, de a
Speciális Olimpia egyéni aranyérme még hiányzott a
gyűjteményéből, most meglett ! „csak úgy” még egy vegyespáros és egy fair play aranyat is hozott haza.

Az alapítvány égisze alatt működő ÖNKÉNTES PONT, a
Hangya művelődési ház együttműködésével,
csütörtök délutánonként ismét várja az
érdeklődőket.
Tevékenységeinkről folyamatosan hírt adunk,
addig is kísérjék figyelemmel a hirdetőtáblákat.
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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:
hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:
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: 06/20-413-93-30
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy 06 22
/460-007; 06 20/969-59-63
Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112

Apróhirdetések

Posta: 06 22/467-503

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

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal

06-20-245-03-26

06 22/467-502

nem tordasiaknak
20 000 Ft
12 000 Ft
7 000 Ft
4 000 Ft

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

Polgármesteri hivatal:

Keretes hirdetések
tordasiaknak

Iskola: 06 22/467-532

egész oldal
fél oldal
negyed oldal
nyolcad oldal

25 000 Ft
15 000 Ft
9 000 Ft
5 000 Ft

Csatorna ügyeletes telefonszáma:
06 80/203-895
EON (áram) műszaki
hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz): 06 80/424-242

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetésnél
15 % kedvezményt adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén,
előre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.

Okmányiroda: 06 22/460-081
Szemétszállítás: 22/579-185
Szennyvíz, szippantás: 30/337-87-37

Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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.

