
ÖNKORMÁNYZATI LAP
2009. augusztus
E-mail: kisbiro@tordas.hu

XXI. évfolyam 8. szám
www.tordas.hu

Még alig kezdôdött el a nyár, de már azt vesszük észre,
hogy több mint a fele el is telt. Az év elején még ezt az idô-
szakot szántuk a pihenésnek, a nyaralásnak. A valóságban
azonban ilyenkor van a legtöbb tennivaló a kertben, a ház, a
lakás körül, de valóban jut egy kis idô a megállásra, a lazításra
is. A pihenés nem csak azt jelenti, hogy egész nap alszunk, ló-
gatjuk a lábunkat, és nem csinálunk semmit. Lehet az is kikap-
csolódás, ha nem azt tesszük, amit egész évben. A helytállás-
hoz szükség van arra, hogy néha mást is tegyünk, olyat, ami
töltôdést jelent számunkra. Vannak, akiknek ez pihenés, de
vannak, akik fáradtabban jönnek vissza a munkahelyükre egy
hét nyaralás után. Nyaranta, a jó idôben többször összejárnak
a szomszédok, a barátok. A gyerekeknek, fiataloknak több le-
hetôségük van a táborozásra. Ezek mind olyan alkalmak, ami-
kor találkozunk, együtt vagyunk másokkal. Jobban megismer-
jük egymást, megosztjuk gondolatainkat, jól érezzük magun-
kat.

Ilyesmi történ Tordason is abban a kis közösségben, akik a
falut szépíteni, járdát, pihenôket építeni jöttek. Egy részük is-
merte egymást, mások nem. De a közös alkotás, a közösen töl-
tött napok, esték, alakították, kis közösséggé formálták ôket.

Az óvodaépítésre jelentkezések és a korábbi közös munkák
alapján látszik, hogy sokan gondolkodnak ugyanígy Tordason

is. Sokan emlékeznek a régi idôkre, amikor még ilyen szelle-
miség volt a településeken.

De nem csak a közös munka, hanem a közös szórakozás is
része az együttlétnek. A rendezvények is mind mind részei a
közös idôtöltésnek, egymás megismerésének. Ez van, akiket
zavar (elnézést tôlük), de remélem egyre többen vannak, akik
jól érzik magukat ezeken az alkalmakon.

Egy kis falu sokban hasonlít az országhoz. A település épí-
tése, fejlôdése mindig része az országépítésnek, az ország fej-
lôdésének. Tordasra is sokan költöztek be az elmúlt években,
évtizedekben. Kicsit változott a lakosság összetétele és gon-
dolkodásmódja is.

Különbözôek vagyunk, de a közös bennünk, hogy itt élünk
Tordason. Rajtunk múlik milyen lesz, mivé alakul települé-
sünk, mit hagyunk az utókorra. Felelôsségteljes feladat ez, nem
lehet szó nélkül elmenni mellette. A régóta itt élôk mindig
büszkék voltak a falujukra, rendezettségére, a fejlôdésére. Eh-
hez munkájukkal, ha kellett anyagiakkal is mindig hozzájárul-
tak.

Ne csak itt lakjunk, legyünk részesei a településnek, legye-
nek közös munkáink, közös örömeink, közös ünnepeink! Él-
jünk Tordason!

Juhász Csaba polgármester

Augusztus havi mottó:
„Egyedül a legnagyobb erô sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erôknek pedig a lehetetlennek
látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentô erôt fejtenek ki”

         (Kölcsey Ferenc)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

II. KOMISZ INTEGRÁLT SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR, augusztus 10-16.

AZ ISTEN PÉNZE címû musical elôadása augusztus 15-én, szombaton 20 órakor a szabadtéri színpadon, rossz idô esetén a
Mûvelôdési Házban. Elôtte a tordasi Szivárvány zenekar játszik.

XX. TORDASI FALUNAP SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN, augusztus 20-án a sportpályán (részletek a 7. és 8. oldalon).

XII. TORDAS KUPA teniszbajnokság augusztus 22-én 9 órától a teniszpályán (részletek a 11. oldalon).

SZÛCS BÉLA NÉPTÁNCTÁBOR, augusztus 25-28. (elsô program: táncház a tornateremben 25-én este). Felhívás a 3. oldalon!

ISKOLAI ÉVNYITÓ, augusztus 30-án 17 órakor.

ELSÔ TANÍTÁSI NAP, augusztus 31.

Az AMATÔR FOTÓPÁLYÁZATRA a fotók beadási határideje: 2009. augusztus 31.

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS AZ ÓVODAÉPÍTÔKNEK, szeptember 5-én, szombaton 9 órakor a Mûvelôdési Házban.

POLGÁRÔR SPORTNAP, szeptember 5-én 14 órától a sportpályán (részletek a 3. oldalon).

HANGYA NAPOK, szeptember 11-12.
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 PIHENÔPADOK AZ ISKOLA MELLETTI PARKBAN

A Fénysugár Alapítvány a tavalyi évben Tordast választotta
ki egy nyári építôtábor helyszínéül. A segítségükkel kezdôdött
az iskola alatti udvaron a hajó, a sziklás domb és a cölöpös leülô
építése. Mivel nagyon megkedvelték a települést, idén is felke-
restek azzal, hogy szívesen jönnének valahol szépíteni.

Mivel kapcsolatuk volt a Mûszaki Egyetemmel, építész-
hallgatókat is be tudtak vonni a tervezésbe és a megvalósításba.
Több helyszín és több építmény is szóba került, és a legvégén
úgy döntöttünk, hogy a régi iskola mellett kialakított parkoló
elé lesz egy járda építve. Ehhez kapcsolódóan 3 kis pihenôt is
(asztalok paddal) kialakítanának. Az elképzelést az hívta életre,
hogy a leparkoló autókból kiszállva csak az úton volt lehetôség
a közlekedésre, ami kisgyerekekkel nem volt veszélytelen. Így
viszont a járdán mindkét irányba el lehet menni, sôt a fák alatt
még egy kicsit le is lehet ülni.

A pad-asztal kombinációkat, az alatta lévô faburkolatot, va-
lamint a járdák faszegélyeit az Erurobinia Kft-tôl kaptuk, kö-
szönet érte Erdélyi Gábornak. A kavics aljzatot, a homokot és
a járdalapot az Önkormányzat biztosította. Köszönjük az ala-
pítványnak, a szervezôknek és az itt dolgozóknak, hogy idén is
hasznos dolgokkal szépítették településünket!

KÁTYÚZÁS

Július 20-án kisebb kátyúzás volt a faluban. A munkát Bo-
dó Attila irányította, Kiss Péter, Enyedi György és Turda Sán-
dor segítette. A 2 m3-nyi anyagot a martonvásári aszfaltkeverô
teleptôl kaptuk és az önkormányzat fizikai brigád tagjai dol-
gozták be a többiekkel együtt. Köszönjük mindenkinek a se-
gítséget!

Juhász Csaba polgármester
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Fôzzünk játszóteret!

Az akció 2009. augusztus 15-ig tart!
Gyûjtsük a Knorr Delikát8 termék vo-
nalkódjait és nyerjünk játszóteret
gyermekeinknek! 2009-ben 6 játszó-
teret sorsolnak ki, 1 további játszóteret
a legtöbb pályázatot beküldô település
nyer, egy pedig automatikusan azé a te-
lepülé-sé lesz, ahonnan a lakosság szá-
mához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik. Minél több pá-
lyázattal indul egy-egy település, annál nagyobb az esélye,
hogy a 6 regionális sorsolás valamelyikén a szerencsés nyer-
tesek között szerepel, illetve az utolsó 2 játszótérért folytatott
küzdelemben is az élre törhet. A vonalkódok leadhatók az óvo-
dában, iskolában, mûvelôdési házban, és a családi vegyesbol-
tokban. A játék állása megtekinthetô a www.delikat.hu web-
oldalon.

FELHÍVÁS

A Szûcs Béla Néptánctábor résztvevôi egyre többen van-
nak, ezért elszállásolásukhoz már nem elég az önkormányzat
által biztosított matrac és szivacs. Kérjük, hogy aki augusz-
tus 25-tôl tud ilyet kölcsönadni a gyerekeknek, jelezze a
Községházán, a 467-502 telefonszámon.

Köszönettel: Németh Ildikó

Polgárôr hírek
2009. július 11-én Zámoly község rendezte a Fejér Megyei

Polgárôr napot, melyen a megye több, mint harminc szervezete
vett részt. Ezen a Tordasi Polgárôrség vezetôsége nevében Gu-
csek László, valamint Turda Sándor vezetésével egy fiatalok-
ból álló focicsapat szerepelt, mintegy tizenöt fôvel. A csapat
csoportjában harmadik helyezést ért el. Az egész napos rendez-
vényen több szakmai program, fôzôverseny és véradás is volt,
amelybôl a tordasiak is kivették részüket. A nap során kitünte-
téseket adtak át az arra érdemeseknek. A rendezvény a megyei
szervezetek tagjainak kölcsönös megismerését, a kapcsolatok
építését, és a tapasztalatok átadását szolgálta. A küldöttség
megjelenésének költségeit a részvevôk maguk állták.

2009. szeptember 5-én szombaton tartjuk a 10. Tordasi Pol-
gárôr sportnapot. Ekkor kispályás labdarúgó bajnokság lesz a
focipályán, 14 órától folyamatosan. Minden érdeklôdôt, szur-
kolót és támogatót szeretettel várunk. Ez jó alkalomnak ígér-
kezik a tagokkal, vezetôség tagjaival való megismerkedésre,
tapasztalatok, vélemények megbeszélésére. Kérjük, hogy aki
tudja, támogassa a szervezet mûködését, a sportnap megrende-
zését. Folyamatosan várjuk szolgálatot vállalók jelentkezését.
Aki úgy érzi, hogy tud, és akar a falu érdekében bármit tenni,
az itt is megteheti.

Tordasi Polgárôrség vezetôsége

A Turbók Jánossal, az Agárdi Popstrand fôrendezôjével kötött megállapodás értelmében minden tordasi lakos, aki ezt szemé-
lyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolja, 50% kedvezménnyel vásárolhat belépôt a Popstrand idei rendezvényeire. Ezen
felül kaptunk rendezvényenként 5-5 ingyenjegyet, amelyeket az óvodaépítésen résztvevôk között fogunk kisorsolni. A 45 db.
ingyenjegy és az 50% kedvezmény bruttó 84 000 Ft-jába került az önkormányzatnak. Reméljük, hogy az önkormányzati támo-
gatással sokak számára tettük elérhetôbbé ezen koncertek látogatását. Éljenek a lehetôséggel!

Teszár Tamás alpolgármester

Ingyenjegyek

és 50% kedvezmény

az AGÁRDI

POPSTRAND

rendezvényeire!

A kedvezmény igénybevételéhez

lakcímkártya és személyi

igazolvány szükséges!

Július 11-tôl már üdülési

csekkel is lehet fizetni a

helyszínen!
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Július 25-én megtartottuk az elsô munka- és tûzvédelmi ok-
tatást. Az oktatást, csakúgy mint a szeptember 5-én megtartan-
dó következôt, Gaál Tamás végezte felajánlásként.

Az építkezés a pincetömb kiemelésével kezdôdött és július
végére elkészült a pince alapozása. Mindkét munkafolyamat-
ban oroszlánrészt vállalt Rácz József képviselô úr, segítségét
ezúton is köszönöm. Augusztus elején a szigeteléstartó fal épí-
tésével, a vízszigeteléssel, majd a pincefal falazásával folytató-
dik a munka. Ezzel egyidôben tovább folytatódik az alapozás,
az épület nem alápincézett részein.

Információk, fényképek
 az új oviról az interneten:

ujovinklesz.blog.hu

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Az óvodaépítéshez eddig a következô építôanyagokat vá-
sároltuk meg: tetôcserép, lábazati zsalukô, beton, födémek, a
tetôhöz szükséges faanyag a hozzávaló szegekkel, csavarok-
kal, vasanyag, lámpatestek, az összes padlólap és fali csempe-
burkolat, a vizes helyiségekbe szükséges mosdók, wc-k, az
ezekhez szükséges csapok, szelepek, a fûtés- és vízgépészeti
anyagok egy része. A szállításnál segítségünkre volt Weinelt
László valamint Kovács Árpád, aki a csempéken kívül az élel-
miszer segélyszállítmány fuvarozását is felajánlásként végez-
te. Köszönjük munkájukat!

Juhász Csaba
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NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Szollár Úr!

Megkaptam az ön levelét és DVD lemezét a tordasi óvoda-
építés ügyében tett felajánlásával kapcsolatosan. Ön a levélben
fájlalja, hogy a község polgármestere hamis színben tünteti fel
önt az óvodaépítéssel kapcsolatos pénzfelajánlása kapcsán. 

Nem tudom hány személynek juttatta el ezt a levelet és a
DVD-t. Célját, hogy ezzel mit akart elérni, fel sem tudom fogni.

Ön kedves Szollár úr, nagy tévedésben van, ha úgy gondol-
ja, hogy Tordas község egy részvénytársaság, és ha ön ebbe a
részvénytársaságba beszáll egy bizonyos összeggel, ezáltal fel-
ügyeleti jogot szerezhet az építési összeg felett.

Tudnia kell, hogy ez a beruházás, az óvodaépítés, a tordasi
emberek önkéntes anyagi, szellemi, fizikai vállalkozása a tor-
dasi önkormányzat ráfordítását kiegészítendô. Az önkéntes
adományok és felajánlások felett egy a lakosság által megvá-
lasztott, felelôs testület áll. Lehet, hogy az ön vállalkozása
színtiszta és nem susmus. Biztosítom önt, hogy Tordas lakosai,
akik az építkezéssel kapcsolatos felajánlásaikat tették, az óvo-
daberuházást nem tartják susmusnak.

Ez a település, Tordas nem most létesült. Története során
megélt egyet s mást. A falu fejlôdése, ha nem akadályozták bi-
zonyos tényezôk, mindig biztosított volt civil ellenôrzés nélkül
is. Hogy ez miért volt így? Azért, mert Tordas sohasem volt
részvénytársaság. Csak részvénytársaságban kérhetô az, hogy
a részvényes beleszólási joggal rendelkezzék.
      Miután ön engem is megkeresett levelével, közlöm önnel,
hogy mint régi tordasi lakos egy közmeghallgatáson felhívtam
az ön figyelmét arra a tényre, hogy a falu összefogással tud és
fog óvodát építeni, és ezt nem önnek kell megtenni. Ön egyet
tehet, ahogy azt sokan mások is megtették és megteszik; név-
vel vagy név nélkül felajánlja hozzájárulását az óvoda megépí-
téséhez, önzetlenül, az ön kontrollja nélkül.

Biztosíthatom önt, hogy az óvoda építése a felajánlások ön-
zetlen vállalásával hamarosan elkezdôdik, és Isten segítségé-
vel sikeresen befejezôdik.

Levelével nem zavart, érdeklôdéssel olvastam. Remélem,
hogy válaszom önt sem zavarta.

Tisztelettel: Varga Sándor

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Szent István ünnepe

Az augusztus hónap az új búza, az új kenyér, az államala-
pítás, a Szent Korona és még sorolhatnám mi mindennek az
ünnepe. A politikai korok mind mind formálták, alakították
jellegét, aminek következtében nem mindenki számára egyér-
telmû, hogy a 20-a mirôl szól.

A Tordasi Falunap programjának kialakításakor arra töre-
kedtünk, hogy mindenféle megközelítésbôl legyen benne egy
szeletke, és még azok is találjanak kedvükre való szórakozást,
akik nem különösebben érdeklôdnek az ünnepi hagyományok
iránt. Az a fontos, hogy ott legyen a falu apraja nagyja, és ismét
eltöltsünk egy felejthetetlen ünnepnapot együtt. Mindenki ma-
ga döntse hát el, hogy értékrendje szerint mit ünnepel.

A szeptember 11-12-i Hangya Napok várható programja:
termékbemutató, kirakodó vásár, lovagi torna bemutató, mese-
mondó, gyermekprogramok, pogácsa fesztivál, koncertek, éj-
szakai focibajnokság.

A SZE-LA-VI alapítvány sikeres pályázatának, a Mûvelô-
dési Ház és a Baracskai Faluház partnerségének köszönhetôen
létrejött egy speciálisan nyugdíjasoknak szóló számítógépes
tanfolyam. Hatalmas volt az érdeklôdés mind az öt órán és nem
hagyott alább a lelkesedés egészen a befejezésig. A kisterem
helyeit betöltötték a mindent tudni vágyó tanulók. Öröm volt
nézni a nem szûnô lelkesedést és tudásvágyat. A magam részé-
rôl azon leszek, hogy minél több embernek tudjunk ilyen lehe-
tôséget biztosítani a közeljövôben.

Tisztelettel: Szabó Kata Borbála (20/211-1432)

Óvodai hírek
2009. május 19-én tartottuk az óvodai felvételi bizottság

ülését. Április hónapban 21 gyermek felvételét kérték az óvo-
dánkba. A Közoktatási törvény elôírja számunkra, hogy hány
gyermeket vehetünk fel. Csoportonként a létszámot 25 fôben
határozza meg. A fenntartó még kérheti az Oktatási hivataltól,
hogy engedélyezze a 30 fôs létszámot, de ennél több gyermek
nem lehet egy csoportban.

Mindezek ismeretében 5 gyermeket vettünk fel, a többi
gyermeknek a gyúrói Gézengúz Óvodát tudtuk felajánlani,
vagy pedig várólistára került. Az óvodások létszáma növeked-
het év közben, hiszen ha olyan család költözik a faluba, akinek
tanköteles korú óvodás gyermeke van, és aki bejelentett tordasi
lakos, ennek a gyermeknek a felvétele kötelezô.

Nagy szükség van egy nagyobb, korszerûbb óvodára, hogy
minden óvodáskorú gyermeknek helyet tudjunk biztosítani,
senkit se kelljen elutasítani.

A nyáron szülôi segítséggel megszépül az óvodánk, hiszen
néhány lelkes szülô elvállalta a festést, mások pedig a takarí-
tásban segítenek majd. Elôre is szeretném megköszönni. 

Udvari játékaink elavultak, nem felelnek meg az elôírások-
nak, néhány játékot ki kell cserélni. Már érkezett segítô fela-
jánlás, de ha bárki bármiben segítségünkre tudna lenni, kérem,
jelezze. Bár készül az új óvoda, a meglévôben kötelezô feladat
a biztonságos környezet biztosítása.

Óvodánk augusztus 1-31-ig zárva tart. Elsô nevelési nap
szeptember 1.

Kívánok mindenkinek szép nyarat és jó egészséget.

Milichovszkiné Szalai Ilona

Használt sütôolaj leadására
továbbra is lehetôség van az óvoda belsô udvarából nyíló, a
tornaterem mellett lévô raktárban. Kérjük, csak szûrt olajat
öntsenek a tartályba! Köszönjük, hogy óvja a környezetet!
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17:00  Gyermekmûsor
           AZ ARANYHAL MESÉJE – 

zenés mesejáték a Trambulin 
Színház elôadásában

18:00 Kispályás Labdarúgó Torna 
díjátadása

18:30 „Húzzad csak kivilágos virra-
datig”- Klasszikus nagyope-
rettek részletei egy csokorban
a MAYA TRIÓ elôadásában

19:30 Ünnepi beszéd, Díszpolgári cím
és Sajnovics gyûrû átadás

20:00 Meglepetés-mûsor

21:00 Tûzijáték

21:30 Riddim Colony-koncert
         Magyarország elsô számú, ere-

deti nyelven megszólaló, jamai-
kai stílusú reggae zenekara

24:00 Dj Malwyn zenél a 60-as, 70-
es évek magyar retró zenei 
világából

2009. augusztus 20. ● Tordas, Sportpálya

  8:30  Kispályás Labdarúgó Torna

15:00  Istentisztelet az evangélikus
templom elôtti parkban

16:00  Rézfúvós zenekar 
Martonvásárról
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WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Hiába hittük, hogy kivétel lesz, a válság az internetes tar-

talmakat is elérte. Bár még mindig az egyetlen olyan médium,
ami növekedô tendenciákat mutat, mégis lényegesen kevesebb
új site indul, mint a korábbi években. Persze van egy-két üde
új, vagy éppen korábbi, de eddig nem publikált színfolt, amit
érdemes megnézni. Linkek augusztusra.

1. ujovinklesz.blog.hu – Blog a tordasi új oviról! Terv sze-
rint 2010 ôszén már a picik birtokba veszik az új ovinkat, de
addig még hosszú út vezet. Ezt az utat járja be ez a blog napról-
napra, hétrôl-hétre.

2. www.anyuci.hu és www.apuci.hu – Tapasztalt kiadó és tar-
talomszolgáltató csapat rakott össze két új site-ot anyáknak és
apáknak. A közelmúltban történt indulás óta több min 20 ezer
nô és 5 ezer férfi regisztrált. Tegye ezt Ön is!

3. www.jojatek.hu – Nincs új a nap alatt, az egyszerû játékok
mindig mûködnek. Sodoku, kockapóker, rex, pool, snapszer és
„Legyen Ön is milliomos” egy helyen. Ajánljuk!

4. www.book.hu – Online könyvesbolt, nem több, nem keve-
sebb. Azoknak, akik szeretik az összehasonlításokat és az al-
ternatív utakat.

5. www.boraszportalok.hu – Az egyik legteljesebb bormagazin
az interneten. Kóstolási jegyzetek, borgasztronómia, webshop,
nyereményjáték.

6. www.zwackborok.hu – Látványosan megrajzolt site, túl is
mutat kicsit egy klasszikus webshop keretein.

7. www.viamichelin.com (angol) – A legjobb webes útvonal-
tervezô, sok helyre elvitt már, amikor még nem volt divat a
GPS. Sajnos magyarul még nem olvasható, de 11 nyelvre már
lefordították, talán egyszer mi is sorra kerülünk.

8. www.biztositas.hu – Ne induljunk külföldre biztosítás nél-
kül! Én itt kötöttem sokszor utasbiztosítást online, jó a tapasz-
talat, mûködik.

9. www.met.hu – Az Országos Meteorológiai Szolgálat hiva-
talos oldala. Hihetetlennek tûnik, de havonta 500 ezren keresik
fel, hogy megnézzék milyen idô lesz.

www.kezi.hu – Nem sokára indul a kézilabda szezon, itt meg-
található minden a sportágról. Friss, alapos és széleskörû tájé-
koztatás a sportág kedvelôinek.

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA TORDASON

2009. AUGUSZTUS 20-ÁN 8.30-TÓL A SPORTPÁLYÁN

NEVEZÉS: 2009. augusztus 16-ig személyesen, vagy telefo-
non Kincses Andrásnál (Szabadság út 48., 70/229-25-57).

10 FÔS CSAPATOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, SZABÁ-
LYOK A KISPÁLYÁS LEBONYOLÍTÁS SZERINT. (5+1)

RECEPT
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…

Amikor a frissen sült kenyér illata átjárja a házat, olyan
érzés a hazaérkezôk számára, „meleg szívvel vártak minket”.

Minden kultúrában nagy jelentôsége van a kenyérnek. Tisz-
telik, imákba foglalják. Hirdetik, ez az ô nemzetük kenyere (pl.
a franciák baguette-je, a németek rozskenyere, az olaszok fo-
cacciaja).

Augusztus 20. a mi kenyerünk ünnepe, a ropogós héjú, ko-
vászos kenyéré.

Szeretek kenyeret sütni, biztos a véremben van, a nagybá-
tyám sok-sok évvel ezelôtt péknek tanult. Amikor az elsô ke-
nyeremet büszkén a kezébe adtam csak annyit mondott, „nehéz”.

Ez a  rövid mondat azóta sem hagy nyugodni, arra ösztö-
nöz, hogy megsüssem az igazit. Folyamatosan kísérletezek,
sok-sok kenyér van már a hátam mögött, ennek ellenére még
nem sütöttem meg az igazit, amivel eléállhatnék. No ezzel nem
akarom senkinek sem kedvét szegni a kenyérsütés örömétôl. 

Elképzelem, mennyit tanulhattam volna itt a szomszéd vá-
rosban pár évtizeddel ezelôtt, ugyanis Martonvásáron volt az
elsô tanmalom. Az épület ma is áll, igen a „malom” épületében
mûködött az iskola. Pár évvel ezelôtt volt szerencsém egy kb.
negyvenfôs társaságnak fôzni, vendégül látni, kóstolót adni az
olasz vendéglátásból ebben az épületben. Az élmény nyomot
hagyott, azóta is arra költöm a nem létezô lottó nyereményem,
elsôként mindig arra gondolok, ezt az épületet venném meg
belôle, és csak ábrándozok… No vissza a földre!

Egy nagyon egyszerû kenyérlepény receptet osztanék meg
a lelkes amatôrökkel. Bárki bátran nekikezdhet, és most a tab-
lóképrôl mosolygó elballagott lányokra gondolok: lányok itt az
alkalom az önálló nagybetûs élethez, kezdjétek kenyérsütéssel!
Rajta!

Lepénykenyér

A kenyér alapanyaga a liszt (BL 55, BL 80, BL 112, BL
160), víz, só, élesztô. A kenyér tésztájának a minôségét a búza-
liszt sikértartalma határozza meg. Ezen múlik, mennyire lesz
elasztikus és rugalmas a tészta. A sikérrôl aratáskor sokat hal-
lok, napi téma ez nálunk. A learatott búzánk árát nagymérték-
ben a sikértartalom határozza meg. Ennél a kenyérlepénynél
alapanyag még az olaj is.

2,5 dkg élesztôt elkeverünk egy kiskanál cukorral, liszttel
és kb. 1 dl langyos vízzel, majd a keverék tetejére szórunk egy
kevés lisztet, legyen miben megkapaszkodnia az élesztônek.
Így 10 perc alatt szépen felfut az élesztô.

Fél kg BL 55 lisztben (finomliszt) elkeverünk egy tk. sót,
kb. fél dl olívaolajat, és ha belekerült a felfuttatott élesztô, még
fél dl langyos vizet. Szép simára dolgozzuk. Olyan állagú le-
gyen a tészta, hogy ne akarjuk abbahagyni a dagasztást, élvez-
zük. Majd ha kiélveztük (három éves Emma lányomnál, ha
hagynám, ez a pillanat csak órák múlva következne be), olajos
tálba tesszük a tésztát. A tetejét is beolajozzuk, majd nedves ru-
hával letakarva a duplájára kelesztjük. Hogy mennyi idô míg
így megkel az idôjárásfüggô, ezekben a napokban max. 30
perc.

Miután megkelt, újra dagasztjuk. Ez a tészta folyamatosan
legyen olajos, ne tocsogjon, csak éppen annyira, hogy ne szá-
radjon ki. Az újradagasztás után várjunk pár percet. Megpihen
a tészta, újra kelni kezd, és könnyebb lesz dolgozni vele. 4-8,
vagy éppen annyi darabra osztjuk, ahányan vagyunk. A gom-
bócokat az öklünkkel laposra veregetjük, az ujjainkkal mélye-
déseket nyomunk a lepényekbe, ezekben jól megül majd az
olívaolaj, amit most sem felejtünk el. Ezután jöhet a kreatív
munka. Rozmaring ágak, szalonna csíkok, durva szemû só, ki-
nek-kinek kedve szerint, majd kb. 200 °C-os sütôben, tetszés
szerint ki világosabbra, ki sötétebbre sütheti a kenyerét. A 20-i
tûzijáték elôtt kellemes vacsora lehet bárkinek.

Sok sikert és jó étvágyat!

Kunsági Gabi

NEVEZÉSI DÍJ: 7.000 Ft/csapat

DÍJAZÁS: az elsô három helyezett

MINDENKIT SZERETETTEL

VÁRUNK A SZABADIDÔ

KELLEMES  ELTÖLTÉSÉHEZ.

Kincses András
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Az amatôr fotópályázat beadási határideje

MEGHOSSZABBÍTVA
2009. augusztus 31-ig!

Beküldési cím: Tordas Község Önkormányzata
„FOTÓPÁLYÁZAT”

2463 Tordas, Szabadság u. 87.

A borítékon jeligét és a kategóriát kell megadni, nevet, cí-
met ráírni TILOS! A képek hátoldalára csak a jeligét kell írni,
az 1. kategóriában ezen felül 1-6-ig kell megszámozni a képe-
ket.

Tordas II. Világháború utáni története

Hogy a jövônket építhessük, meg kell ismernünk a múltun-
kat is. Ráadásul sokan csak az utóbbi két évtizedben lettek tor-
dasiak, ez további indok a település fejlôdéstörténetének leírá-
sára.

A II. Világháború Tordason is sok megpróbáltatást hozott
az embereknek. Buda elhúzódó ostroma alatt az ostromló ala-
kulatok a környékbeli településeken voltak elszállásolva, így
Tordason is. Étkeztetésüket a tordasiak állatainak, gabonájának
elrekvirálásával oldották meg, ezért mindkettôbôl nagy hiány
alakult ki.

A megpróbáltatásokat fokozta, hogy 1945. január elején a
tordasi 17-45 éves korú férfiakat málenkij robotra hurcolták el.
Szinte minden házból elvittek valakit kényszermunkára a
Szovjetúnióba. Van olyan család, ahová csak két gyerek érke-
zett vissza évek múlva, két másik az édesapjukkal együtt eltûnt
valamelyik munkatáborban. Sok idôs és fiatal lelte halálát
ezekben a lágerekben.

Ilyen körülmények között köszöntött be a tavasz, az életnek
folytatódni kellett. Az iskolában a tanítást tanítók hiányában
idôs tanítók és még tanuló középiskolások indították újra. A
tantermek használhatatlanok voltak, így minden lehetséges he-
lyet kihasználtak.

A földeken is megindultak a tavaszi munkák, az asszonyok
és a fiatalok zokszó nélkül dolgoztak a háborúban elvesztett
férfiak helyett. Az igavonó állatok hiányában a munkákat egy-
egy megmaradt fejôstehén járomba fogásával vagy a kigyó-
gyított lovak segítségével oldották meg, de sokszor emberek
húzták az igát.

Visszagondolva azokra az idôkre az emberben felmerül a
kérdés: mi motiválta akkoriban az embereket erre a hihetetlen
erôkifejtésre, egymás önzetlen megsegítésére? Ki merem je-
lenteni: a mély Istenhit. Hitték az emberek, hogy Isten segítsé-
gével ki lehet lábalni a szörnyû megpróbáltatásokból. Akkor a
templomok tele voltak. Egy jellemzô példa ennek alátámasz-
tására: a szilveszteri bál fél tizenkettôkor megszakadt és min-
denki elment a templomba, ahol istentiszteleten búcsúztatták
az elmúlt, és köszöntötték az új évet. Aztán visszatértek a reg-
gelig tartó bálba.

Az összefogás, önzetlen segítségnyújtás, és a hit meghozta
gyümölcsét, lassan megkezdôdött a felemelkedés. A családok
anyagi gyarapodását a piacok gyors beindulása biztosította. A
háború okozta sebek lassan gyógyulásnak indultak. Ez a folya-
mat töretlenül folytatódott egészen 1948-ig, amikor politikai
döntés eredményeképpen elôbb lelassították, majd az államosí-
tással új mederbe terelték az eseményeket.

A Hangya szövetkezeti mozgalmat korlátozták, majd meg-
szüntették Tordason és az egész országban. A szövetkezeti
mintagazdaság teljes ellehetetlenítése következett, vezetôjét a
családjával méltatlan körülmények közé kényszerítették. Az
emberek nyakába általános beszolgáltatási terheket raktak,
amelyek teljesítése sokak számára lehetetlen volt. A terhek fo-
lyamatos fokozásának hatására és némi „rábeszélésre” az em-
berek belekényszerültek a szovjet típusú szövetkezési formá-
ba. Ezzel gyökeres változási folyamat indult be Tordas életé-
ben, az élet minden területén.

Varga Sándor

A Római Katolikus Egyházközség hírei

Augusztus 9. Évközi 19. vasárnap
- 10 órakor szentmise

Augusztus 15. Szûz Mária mennybevétele (Nagyboldogasz-
szony) fôünnep - 10 órakor liturgia

Augusztus 16. Évközi 20. vasárnap (Szent Rókus)
- 10 órakor liturgia

Augusztus 20. Szent István Király (fôünnep)
Augusztus 23. Évközi 21. vasárnap - 10 órakor szentmise
Augusztus 30. Évközi 22. vasárnap - 10 órakor szentmise
Szeptember 6. Évközi 23. vasárnap (Szent Zakariás)

- 10 órakor liturgia
Szeptember 13. Évközi 24. vasárnap (Aranyszájú Szent 

János, Szent Tóbiás) - 10 órakor szentmise

Istenünk, Te idôt ajándékozol nekünk, és föltárod elôttünk
életünk értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni.
Kérünk, segíts, hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldo-
gabb világot, amelyben nem a pillanatnyi érdekek, hanem az
örök értékek határozzák meg az emberek cselekedeteit. Add,
hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet birtoko-
lunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a múlandó dolgokhoz, és
szívünk Tebenned váljék gazdaggá!

 SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ
X. A KEGYESSÉGRÔL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL,

VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRÔL

Szent István és fia, Szent Imre
(Berni Városi Múzeum)

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a
parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Kirá-
lya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele
kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s
irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse.
Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiá-
ba tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek
okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövô
reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és min-
denekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és
a rokonságodhoz, vagy a fôemberekhez, avagy a gazdagokhoz,
a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a kül-
földiekhez is, sôt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szere-
tet gyakorlása vezet el a legfôbb boldogsághoz.

Légy irgalmas minden erôszakot szenvedôhöz, ôrizd szí-
vedben mindig az isteni intést: „Irgalmasságot akarok, nem
áldozatot.”

Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz,
hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.

Azután légy erôs, nehogy a szerencse túlságosan felvessen,
vagy a balsors letaszítson.

Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jö-
vôben.

Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess
vagy kárhoztass.

Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal

ne illess.
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bûzét,

valamint a halál ösztönzôjét.
Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát,

nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök urada-
lomba bejutni. Ámen.

Kuruc Ágnes fordítása



10

Tisztelt Ügyfeleink!
A Községháza

és a védônô telefonszámai a következôk:

Központi telefonszám: 467-502

Adóügy közvetlen száma: 668-067

Fax közvetlen száma: 467-655

Védônô közvetlen száma: 668-034

A Víziközmû Intézmény ügyintézôje
a központi telefonszámon érhetô el.

GYEREKOLDAL

CSIGAHÍVOGATÓ

Csiga-biga gyere ki ,
Ég a házad ideki.

Szántsunk, vessünk,
Hogy jobban élhessünk.

(népköltés)

Csiga-biga, gyere ki,
Ég a házad ideki.

Ha nem jössz ki, fölveszlek,
Fokhagymával fôzetlek.

Petrezselymet szórok rád,
Nem ismer rád az anyád.

Csiga-biga, gyere ki,
Ha nem jössz…isten neki…

Megeszlek.

(Gereblyés László)

Szecsôdi Tamás Leó: Az erdôtündér születésnapja

Egyik nap nagy esemény történt az erdôben. Az erdô köze-
pén levô tisztásra összegyûltek az erdô állatai. Nyulak, sünök,
ott voltak a rókák, az ôzek, mindenféle állat megjelent. És ek-
kor az öreg medve, az erdô vezetôje egyszer csak elôhúzott a
bundája rejtekébôl egy tölgyfalevelet, és azt mondta:
– Ez a tölgyfalevél ma hajnalban hullott le az öreg tölgyrôl, és
egy üzenet áll rajta. Egy fecske repült el kora hajnalban a tölgy-
fa fölött, az karcolta bele csôrével az üzenetet.

Az állatok kíváncsian ültek a helyükön.
– Medve, olvasd már az üzenetet! Mirôl van szó benne?

A medve felolvasta. Az üzenet annyiból állt, hogy az erdô-
tündérnek születésnapja van, és azt szeretné, ha vinnének neki
egy szál pitypangot ajándékba. Nagyon szerette a pitypango-
kat. Sütött egy gyümölcstortát az erdô állatainak, amit elkülde-
ne az ajándékvivôkkel, és lenne nagy lakmározás.

Fölujjongott az állatsereglet. Egy idô után azonban lecsil-
lapodott a lelkesedés, mert a medve azt dörmögte:
– Várjunk csak, várjunk! Ki tudja, hol lakik az erdôtündér?

Törték a fejüket a nyulak, törték a fejüket a sünök, még a
vakond is kijött a föld alól, az is törte a fejét.
– Nem tudjuk, hol lakik az erdôtündér.
– Senki nem tudja? – kérdezte a medve.

Az állatok ingatták a fejüket:
– Nem, nem, nem tudjuk!
– Akkor – mondta a medve – bizony meg kell várni, amíg a
fecske visszatér, ô hozta az üzenetet, ô biztosan tudja. Addig
nem tudunk mit tenni, várni kell.

Szétoszlott az állatsereglet, reménykedtek, hogy a fecske
majd elmondja nekik a titkot.

Igen ám, de volt egy állat az erdô lakói közül, aki tudta,
hogy hol lakik az erdôtündér, csak nem akarta megmondani a
többieknek. Ez az állat a teknôsbéka volt.

A teknôcök nagyon sokáig élnek, ezért sok mindenre emlé-
keznek, amire a többi állat nem. Ez a teknôsbéka emlékezett
arra, hogy annak idején volt egy nagy erdôtûz, amikor ô még
fiatal teknôc volt. Az erdôtündér akkor megjelent, a varázspál-
cájával egy kört rajzolt a levegôbe, és a tûz megállt, nem ter-
jedt tovább, így megmenekültek az állatok. És akkor azt is el-
mondta, hogy ô hol lakik. A fiatal teknôc megjegyezte, és azóta
hordja magában ezt a tudást.

Miért hallgatott? Azért, mert ezt gondolta: „Ha most el-
mondtam volna ezt a titkot, minden állat egybôl szaladt volna
az erdôtündérhez. Én egy kicsit lassú vagyok, mire odaérek,
elfogy a torta. Nem jó ez így! Szerzek magamnak egy alkalmas
társat, elvisszük az ajándékot, elhozzuk a tortát, és akkor lesz
nagy ünneplés. De kit válasszak társamul? Ez elég hosszú út,
még szerencse, hogy nekem itt van a teknô a hátamon, bármi-
kor be tudok bújni, ha aludni akarok. Valami hasonló társ kel-
lene!”

Töprengett a teknôc, gondolkodott, aztán támadt egy ötlete.
– Megvan! – kiáltotta. – Elhívom magammal a csigát!

Fel is kereste, bekopogott a házán, a csiga kidugta a fejét:
– Mit akarsz, teknôc?

A teknôsbéka sejtelmesen mosolygott:
– Tudsz titkot tartani?
– Tudok – vágta rá a csiga.
– Én tudom, hol lakik az erdôtündér. Eljössz velem?
– Menjünk!

Vittek egy szál pitypangot is, de cserépben vitték, nehogy
elhervadjon, mire odaérnek. Mentek, mendegéltek az erdô ös-
vényein. Amikor rájuk esteledett, nyugovóra tértek. Másnap
reggel folytatták útjukat. Egy patak szelte keresztbe az utat,
addig kellett menni, amíg valami hídfélét találtak rajta. Mász-
tak, másztak a patak mentén, átmentek a keskeny pallón, aztán
vissza a másik oldalon, és hosszú-hosszú napok elteltével oda-
érkeztek az Erdôtündérhez.

Az Erdôtündér állt és mosolygott.
– Szervusz, teknôc, szervusz csiga! Mi járatban vagytok?
– Ó, hát már elfelejtetted? Te küldtél üzenetet a fecskével. El-
jöttünk felköszönteni téged a születésnapod alkalmából! Fo-
gadd ezt a pitypangot, itt van a hátamon.

És valóban, a teknôs hátán ott volt a cserépben a pitypang.
Az Erdôtündér kacagni kezdett. A teknôsbéka meg a csiga nem
értette, miért nevet? A tündér leemelte a teknôc hátáról a pity-
pangot, ráfújt, és akkor látták, hogy a pitypang szirmai már
nem sárgállanak, hanem bóbitás kis szürke ejtôernyôk lettek
rajta, és azok szerteszálltak a levegôben. A teknôcnek meg a
csigának a fejére is hullott néhány. Ott hunyorogtak és szé-
gyellték magukat:
– Ilyen pitypangot hoztunk mi az Erdôtündérnek?

Ô pedig így szólt hozzájuk:
– Tudjátok, az történt, hogy vártam az üzenet után egy napot,
két napot. Nem jött senki. Gondoltam, itt valamit tenni kell,
mert a tortába pudingot is tettem, az pedig hamar megromlik.
Úgyhogy én magam mentem el a tisztásra, és odaadtam az ál-
latoknak a tortát. Mostanra bizony elfogyott az utolsó morzsáig.

A teknôsbéka meg a csiga lehorgasztotta a fejét: mégis csak
meg kellett volna mondani a többieknek ezt a titkot.

Elindultak hazafelé, s több napos vándorlás után visszaér-
tek a tisztásra. De még ott is sokáig elbújtak, nehogy kineves-
sék ôket a többiek.

MONDD GYORSAN!

Kutyateszi Bálint, Csibeviszi Benedek,
Kocsihasú Péter, Csukaszemû Pál

megeszi a szöcskét, fapapucsot, egeret,
de ha leves készül, mindnek hasa fáj.

(Weöres Sándor)

Hegedûs Mónika
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A tordasi Községháza
ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Lakosok!

Kérem Önöket, hogy a csatorna hálózatot a rendeltetésnek
megfelelôen használják. Idegen eredetû tárgyakat (pelenka,
ruhanemû, szemét) ne dobjanak a rendszerbe, mert dugulás-
hoz vezethet és az átemelô szivattyúk meghibásodását okoz-
hatja. Ha a szennyvízhálózat mûködésében hibát észlelnek,
hívják a baracskai telephely ügyeletesét a következô tele-
fonszámon 06 30 641 69 35.

Tordas Község Önkormányzata
Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény

Tisztelt Lakosok!

Mivel a csatorna hozzájárulás befizetése a végéhez közele-
dik, szeretnénk megkérni önöket, hogy mielôtt befizetnének
a Takarékszövetkezetben, a túlfizetés elkerülése érdekében
egyeztessenek a társulat ügyintézôjével, a fennálló tartozás-
ról.
Kérjük, aki átutalással teljesíti kötelezettségét, vizsgálja fe-
lül az utolsó utalás idôpontját, ami maximum: 2009. augusz-
tus hónap.

Telefon: 06 25 507 931
Együttmûködésüket elôre is köszönjük:

Ráckersztúr és Térsége Víziközmû Társulat
ügyfélszolgálata

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,

kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,

- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

                                       Juhász Csaba polgármester

NYIROKMASSZÁZS , FOGYASZTÓMASSZÁZS
FRISSÍTÔ  MASSZÁZS, THAI  LÁBMASSZÁZS

TORDASON,
EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTFELMÉRÉSSEL
ELÔZETES BEJELENTKEZÉS: 30/26-858-43

A tordasi tenisz szakosztály
XII. TORDAS KUPA

teniszbajnokságát
rendezi

2009. augusztus 22-én 9 órától
egyéniben 45 év alatt és felett,

valamint párosban, 14-tôl 99 éves korig.

Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik kedvelik
 és mûvelik valamilyen szinten a teniszt, és nem szerepelnek
felnôtt ranglistán az elsô 500 versenyzô között.

Nevezés a helyszínen 8 óra 50 percig, nevezési díj ebéddel
és frissítôvel 2 500 Ft/fô.

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom. Az elsô kör veszte-
seinek lesz „vigasz”!

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a teniszpályán!
A verseny támogatói

TORDASI CSÁRDA (www.tordasicsarda.hu)
BOGLYA CSÁRDA - Sukoró

BIOPATIKA-DROGÉRIA - Tordas
Meditax-Tordas KFT. (www.meditax.hu)

GYÖRGYI ABC - Tordas

Versenyigazgató: Tóth Gábor 30/93-95-017
Versenybíró: Fehér Sándor

„Nyerjen a mi iskolánk”

Szeptembertôl gyûjtsük újra a pontokat!
Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Apróhirdetések

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

a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

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

Keretes hirdetések

tordasiaknak nem tordasiaknak
egész oldal 20 000 Ft 25 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
negyed oldal   7 000 Ft   9 000 Ft
nyolcad oldal   4 000 Ft   5 000 Ft

Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.



12

KISTÉRSÉGI
KÖZPONTI ORVOSI

ÜGYELET
ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA
Tel.: 25/492-021, 25/492-008

Szombat, vasárnap
és ünnepnapokon

Martonvásáron van ügyelet
9-tôl 17 óráig.

Fontos telefonszámok:

1. Mentôk 104
2. Betegszállítás 22/311-325
3. Orvosi rendelô 22/467-527, 20/390-1505
4. Orvosi ügyelet (Ercsi) 25/492-021, 25/492-008
5. Gyógyszertár 22/460-019 (Martonvásár)
6. Tûzoltók 105
7. Rendôrség 107 vagy 22/460-007 vagy 20/969-5963
8. Általános segélyhívó 112
9. Posta 22/467-503
10. Iskola 22/467-532
11. Óvoda 22/467-533
12. Polgármesteri hivatal: 22/467-502

(adóügy közvetlen száma: 22/668-067)
13. Csatorna üzemzavar bejelentés 30/641-6935
14. Fibernet (kábelTV) hibabejelentés 1280 (helyi tarifa)
15. EON áram mûszaki hibabejelentés 80/533-533
16. EON gáz mûszaki hibabejelentés 80/424-242
17. Fejérvíz hibabejelentés 80/203-895
18. Okmányiroda (Martonvásár) 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

háziorvos

Rendelési idô:
hétfô 8:00 - 12:00
kedd 14:00 - 18:00
szerda 8:00 - 11:00

csütörtök 13:00 - 17:00
péntek 8:00 - 11:00

Tordas Védônôi Tanácsadó

Szabadság út 87.
Önálló védônôi tanácsadás – helyettesítés: Dolinka Zsoltné

szerda: 8.30-12.00
Védônô közvetlen száma: 22/668-034

Orvossal tartott tanácsadás:
Dr. Kertész Tamás és Dr. Harbula Ildikó, szerda: 13-14

Martonvásári Gyógyszertár Fiókgyógyszertára

Sajnovics tér
Nyitvatartás:

hétfô 8:00 - 12:00
szerda 8:00 - 12:00

csütörtök 13:00 - 17:00

Szemészeti szakrendelés

Minden páratlan héten szombaton 9-12 óráig
Martonvásáron,  a Brunszvik úti rendelôben

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea

Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest

Példányszám: havonta 800 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszkö-
zök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen meg-
mérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást válla-

lunk. Tel.: 30/365-7786

Intenzív, heti 3 órás ÉRETTSÉGIRE felkészítô oktatás indul Martonvásáron MA-
TEMATIKÁBÓL  közép (750 Ft/óra) és emelt szinten (1000 Ft/óra). Elsô alkalom-
mal INGYENES SZINTFELMÉRÉS! Érdeklôdni, jelentkezni a 06-30/506-3515-ös,
vagy a matoktatas@gmail.com elérhetôségeken lehet szeptember 12-ig.

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat

a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99

RENDÔRSÉGI TELEFON
Ez a telefon éjjel-nappal

az éppen szolgálatban lévô járôrautóban csörög ki.
Reményeink szerint a járôrautó így hamarabb érhet ki a

helyszínre, ezzel javul a település közbiztonsága,
és a tordasiak biztonságérzete.

20/969-5963

POLGÁRÔRSÉG TELEFON
A bejelentéseket éjjel-nappal fogadják!

30/630-8777

KÖNYVTÁRI HÍREK

Tisztelt Olvasók!
A nyári szünet utáni elsô kölcsönzési nap augusztus 24-
én (hétfôn) lesz, 13.30-tól 16.30-ig - a régi nyitva
tartási idôpont szerint.

Varga Szabolcsné könyvtáros

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI  MIND-
AZOKNAK, AKIK ÉDESAPÁNK, ID. SZABADI
PÁL TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK, SÍRJÁRA
VIRÁGOT HELYEZTEK, ÉS GYÁSZUNKBAN

EGYÜTTÉREZTEK VELÜNK.

  GYÁSZOLÓ CSALÁD


