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KEDVES 
TORDASIAK!
A járványban kialakult és 
megengedett módon folyik 
továbbra is az élet Tordason. A 
kisgyermekes szülők a munká-
juk mellett/helyett próbálnak időnként tanárok, óvónők 
lenni. Várjuk a jobb időt és reménykedünk abban, hogy 
lassan újraindulhat a korábban megszokott életünk. 
Ugyanaz már nem lesz, hiszen radikális módon tapasz-
talhattuk meg az esendőségünket, sebezhetőségünket. 
De megtapasztalhattuk azoknak az embereknek az erejét 
és kitartását is, akik a vírussal szemben küzdenek mind-
annyiunkért. A veszélyhelyzet továbbra is fennáll, de az 
oltások számának növekedésével elkezdődtek a korábbi 
szigorítások enyhítései.

Közben elindultak a tavaszi munkák az önkormányzat-
nál. Megvolt az első fűnyírás, szépen erőre kaptak a tavaly 
ősszel ültetett árvácskák és kibújtak az évelő virágaink. 
Első ütemben 6 db új 1x1 m-es hirdetőtábla készül a régiek 
helyére, majd második ütemben kerül sor a megmaradt 
táblák cseréjére. Rövidesen elkészül a település központjá-
ban lévő információs tábla megújítása, ami inkább a tele-
pülésen megtalálható sportolási és szabadidős helyekről, 
látnivalókról, intézményekről, valamint a vendéglátással 
és a szolgáltatásokkal kapcsolatos lehetőségekről fog adni 
tájékoztatást. Április végén, május elején újabb két pályá-
zatot tervezünk beadni. Ismét megpróbálunk a Csillagfürt 

lakópark játszóterének megújítására, valamint az újonnan 
kialakított Széchenyi utca aszfaltburkolására támogatást 
szerezni. A befejezéséhez közeledik az irattár-iroda kiala-
kítása. A villany-internet hálózat kiépítése, a festés, mázo-
lás és a polcrendszer összeszerelése elkészült, így május 
elején elkezdhetjük az átköltözést.

Minden közösségnek megvannak az írott és íratlan sza-
bályai. Ez utóbbihoz tartoznak például egy faluközösség-
hez való csatlakozás örök érvényű előírásai is. Ha valaki 
egy csoporthoz csatlakozik, nyilván nem a többieknek kell 
hozzá alkalmazkodni, hanem neki a többiekhez. Nem a 
közösség van egy emberért, hanem mindannyian a közös-
ségért, másokért vagyunk, élünk és dolgozunk. Így van ez 
egy kisebb családi vagy egy tágabb települési közösségben 
egyaránt. Nem a most kívülről jött ember diktál, vagy azt 
csinál, amit akar, hanem először alkalmazkodnia, beillesz-
kednie kellene, megismerni a csoport múltját, jelenét és 
céljait. Ezek után tehet a közösségért, és utána javasolhat 
mindannyiunk javát szolgáló változtatást, amit örömmel 
fogadunk, ha valóban előre viszi az itt élők életét. Nagyon 
sokan választották Tordast lakóhelyül, vagy szeretnének 
ide letelepedni, de egy kisebb részük bizony elfelejti ezeket 
a dolgokat, és csak egy ingatlan korlátlan tulajdonosaként 
akar itt élni. Kívánom nekik, hogy jöjjenek rá, hogy együtt 
összefogva, sokkal többet lehet elérni, ahogy ezt a telepü-
lés története már sokszor bizonyította!

Május elején köszöntjük Édesanyáinkat, akik Édesapáink-
kal együtt vállaltak, a világra szültek, felneveltek és örökké 
az Anyukáink maradnak. Köszönjük életüket, munkájukat, 
kitartásukat és szeretetüket! A Jóisten áldja meg Őket!

 � Juhász Csaba polgármester

FELHÍVÁS  
ADÓBEFIZETÉSRE
Tisztelt Adózóink! Mindenki számára ismeretes, 
hogy a befolyt adóbevételek teremtik meg települé-
sünk működésének alapjait. Ezért köszönjük azok-
nak, akik jogkövető magatartásukkal a helyi adóikat 
határidőben megfizették, segítve ezzel Tordas tele-
pülés gazdálkodását, fejlődését. Sajnos a kialakult 
járványhelyzet miatt a bevétel kiesések önkormány-
zatunkra is nagy terhet rónak, emiatt különösen fon-
tos, hogy Tordas jövőjét szem előtt tartva mindenki 
tegyen eleget adófizetési kötelezettségének. 

Fizetési nehézség esetén, kérelemre részletfizetési 
lehetőséget tudunk biztosítani. 

Akik ezen lehetőséggel nem kívánnak élni és 
adójukat felhívásunk ellenére sem fizetik meg, 
azoknál az adózóknál május hónaptól kezdő-
dően végrehajtási eljárást kezdeményezünk. 

Megértésüket köszönjük!

POLGÁRMESTERI 
DÖNTÉSEK 
2021. március

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére ismételten veszély-
helyzetet hirdetett ki a 27/2021 (I. 29.) Korm. 
rendeletben.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővá-
rosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a pol-
gármester, illetve a főpolgármester a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja.”
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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró Tordas Község Polgármestere

 � az 5/2021. (III. 9.) önkormányzati rendeletben elfogad-
ta Tordas Község Önkormányzatának 2021. évi költ-
ségvetését.

 � Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a követke-
zők szerint állapította meg (ezer Ft-ban):

Bevétel
2021 
költségvetés

Működési célú támogatások áh-n 
belülről 173 100

Felhalm. célú tám. áh-n belülről 6000

Közhatalmi bevételek 64 272

Működési bevételek 11 097

Felhalmozási bevételek 3 600

Működési célú átvett pénzeszközök 5 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000

Belföldi finansz. bevételei 177 170

Külföldi finanszírozás bevételei 0

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev. 0

Bevétel összesen: 442 239

Kiadás
2021 
költségvetés

Személyi juttatások 37 766

Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 5 845

Dologi kiadások 82 015

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 750

Egyéb működési célú kiadások 85 681

Beruházások 83 431

Felújítások 635

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0

Belföldi finanszírozás kiadásai 141 116

Külföldi finanszírozás kiadásai 0

Adóssághoz nem kapcs. származékos 
ügyl. kiadásai 0

Kiadások összesen: 442 239

A költségvetési létszámkeret 2021. évben
 Ă az önkormányzatnál 12 fő 
 Ă a polgármesteri hivatalnál 12 fő (hivatal 7 fő, főző-

konyha 5 fő)
 Ă az óvodánál 16 fő
 Ă összesen 40 fő

 � úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tása – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” prog-

ramhoz Tordas, Somogyi Béla utca 334 hrsz.-ot érintő 
járdaszakaszok fejlesztésére. A beruházás teljes költsé-
ge bruttó 12.570.645 Ft, melyhez 1.885.597 Ft-ot kell 
az önkormányzatnak biztosítania.

 � lezárta a kertészettel kapcsolatos településrendezési 
eszközök módosításának véleményezési szakaszát.

 � egyetértett Martonvásár Város Önkormányzatának 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgál-
tatások és bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint 
igénybevételük rendjéről szóló 24/2016. (XII. 16.) ön-
kormányzati rendeletének módosításával.

 � a „Magyar Falu Program – Temetői infrastruktúra fej-
lesztések 2020. Tordas, Ravatalozó bővítése” tárgyú 
beszerzési eljárás lezárásaként a bírálóbizottság javas-
latát elfogadva, azzal egyetértve Porcz Péter ev. (2463 
Tordas, Arany J. u. 52.) ajánlatát hirdette ki győztes-
ként. A szerződéses ár: nettó 13.846.607 Ft.

 � felülvizsgálta és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot.

 � a Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
által megküldött – a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó – 2020. évi 
költségelszámolást jóváhagyta.

 � elfogadta Tordas Község Önkormányzata 2021. évi 
közbeszerzési tervét. Várhatóan – nyertes pályázat 
esetén – a 2021. év IV. negyedévében a csapadékvíz 
elvezetés témakörében kiírt pályázat keretében nettó 
70.771.180 Ft összegben szükséges a közbeszerzés le-
folytatása.

 � a település folyamatos védőnői feladatainak ellátása 
érdekében módosította Molnárné Dancs Annamária 
és Papp Melinda védőnőkkel a 2019. szeptember 2-án 
megkötött megbízási szerződést.

 � elfogadta a 2021. évi Települési Közművelődési Prog-
ramtervet

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szociális Bizottsága hatáskörében eljáró Tordas 
Község Polgármestere 

 � 2 fő részére 20.000 Ft összegű pénzbeli rendkívüli tele-
pülési támogatást állapított meg.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek és a veszélyhelyzet ide-
jén hozott polgármesteri döntések megtalálhatók:
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/



4 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 1 .  m á j u s

LEZAJLOTT A HÍMES 
TOJÁS KÉSZÍTŐ  
ONLINE VERSENYÜNK
Négy településről (Tordas, Gyúró, Martonvásár, Diny-
nyés) is érkeztek, különböző technikákkal készült 
pályaművek életkortól függetlenül, hiszen a három 
évestől egészen a felnőtt korosztályig képviseltették 
magukat a kreatív tojás készítők (a munkák megtekint-
hetők facebook oldalunkon). A zsűrizésre Gonda Emma 
közművelődési szakembert, népművelőt kértük fel, aki 
nem rangsorolta, hanem kiemelte az alkotások sok-
színűségét, azok díjazásra terjesztett kézműveseit. Az 
összefoglaló gondolatokat pedig írásos üzenetben küldte 
el a 2009-ben Dubajban a világ öt legjobb tojáskészítője 
közé, Európában pedig a legjobbnak választott magyar 
népi iparművész, tojásfestő mester, „a tojásdíszítés 
királynője”, Zsigóné Kati. 

„A Jávorfi és Csohány család több gyermeke is részt vett a 
kezdeményezésben” – kezdte értékelését a zsűriző Gonda 
Emma. „Jávorfi Zsófi és Miklós ügyesen próbálkozott az író-
kázással, ez áll a legközelebb a népi mintázáshoz, a Csohány 
lányok ragasztásos technikát választottak, eredményesen, szé-
pek lettek a tojások. A felnőttek közül Székely Gyöngyi ragasz-
tásos tojása nagyon tetszett, gyakorlott díszítő benyomását 
keltette, ezen alkotásnak is vannak népi megfelelői. Kovács 
Veronika hímes tojása pedig szabad rajzú tojásokhoz hasonlít, 
valamint a 3 éves Beáta próbálkozásait is örömmel zsűriztem” – 
zárta gondolatait a szakember.

Zsigóné Kati leveléből: „Szeretettel üdvözlöm a tordasi 
hímes tojás készítő online verseny résztvevőit!

Mindig repes a szívem, ha értékeinket megőrző kezdemé-
nyezésről értesülök. Magam is megcsodáltam a tordasi pici és 
nagyobb kezek hímes tojás díszítését.

Valamiért mind tetszett, ám elismerésemet leginkább azok 
vívták ki, akik viasszal dolgoztak. Sokfelé hívnak zsűrizni, de 
soha nem a szépséget teszem az első helyre, hanem a hagyo-
mányőrző alkotást, például, mint a viaszolással készült hímest.

Kérem a szervezőket, jegyezzék fel azok nevét, akik viaszol-
tak, mert amikor a szíves invitálásnak eleget téve Tordasra 
látogatok előadást tartani, vagy tanítani, az általam készített 
hímes tojással jutalmazom őket!

Köszönet Gonda Emma népművelőnek, Éger Laci barátom-
nak és Fazekasné Domak Anikónak, hála az ötletért és a szer-
vezésért! Végül javaslom, hogy év közben is díszítsünk tojást, 
mert boldogabb lesz tőle a szívünk.

Szeretettel,
Zsigóné Kati – népi iparművész, tojásfestő mester”

Köszönjük valamennyi jelentkezőnek és az alkotások 
értékelőinek, hogy részt vettek kezdeményezésünkben!

MESEVÁR HÍREK
Az elmúlt másfél hónapban csendesebb volt az óvoda 
körül az élet! Vártuk, hogy újra fogadhassuk az apró-
népet, és közben folyt a készülődés a viszontlátás 
reményében! A veszélyhelyzet alatt, a biztonságos 
működés érdekében számos segítő kéz együttműködé-
sére számíthattunk most is! Ezúton szeretném meg-
köszönni az óvodai SZMK-nak segítő munkáját, az 
önkormányzatnak a fertőtlenítő szerek szállítását, és 
az Elaforg 2000 Kft.-nek felajánlott segítségét az óvoda 
fertőtlenítésében.

Kedves kollégánk, Lévai Gyöngyi 40 év munkaviszony 
után nyugdíjas éveit kezdi! 3 évet ténykedett az óvoda 
falai között! Teljes személyisége példaértékű mindany-
nyiunk számára! Igazán sok közös emlék van, amire 
örömest gondolunk vissza! 

A világhírű Zsigóné Kati is üzent a tordasi alkotóknak
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A Százlábú Gyermektámogató Alapítvány adószáma: 
18618736-1-07
Minden támogatást hálásan köszönünk!

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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Kedves Gyöngyi néni! 
Nem kívánunk Néked aranyat, ékeket,
csak napsugaras, mosolygós életet!
Gyermekeidben és unokáidban legyen örömed!
Az Isten áldása kísérje minden léptedet! 
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ORATÓRIUM  
A JÁRVÁNY IDEJÉN
Ezekben a hónapokban a vírus meghatározta az Orató-
rium életét is. Amikor az időjárás megengedte, a járvá-
nyügyi rendelkezések betartásával, szabadtéri akadály-
pályára hívtuk a családokat! A csoportosulás elkerülése 
érdekében, előre egyeztetett időpontokban érkeztek a 
családok, és egymás után végig járták a különböző érde-
kes feladatokat! Karnevál szombatján a rossz idő sem 
vette el a jó kedvet, az animátorok előadásában jelmezes 

színdarabot láthattak a gyerekek, sőt még az online tom-
bolán nyerhettek is!

Március elején az iskolákat bezárták ugyan, de a tordasi 
oratórium folytatódott tovább! A nővérek és az animá-
torok nagyon sok új, és ennek a helyzetnek megfelelő 
ötlettel, játékkal készültek. Hétről-hétre várták a kicsiket 
és nagyokat egyaránt, hogy otthon, a képernyő előtt ülve 
érezzék, hogy ha fizikailag nem is találkozhatunk, de 
egy közösség vagyunk! Filmek, kézműveskedés, online 
játékok, találós kérdések szórakoztatták a kicsiket. A 
kamaszoknak izgalmas Kahoot-vetélkedőket, beszélge-
téseket és keresztutat készítettek. Nagyon népszerűek 
voltak az online oratóriumon túl a családi kihívások. 
Különböző feladatokat, rejtvényeket kellett megoldani 
a faluban. A család nemcsak sétált egyet, hanem miköz-
ben kutatta a helyismereti kérdésekre a választ, a falut is 
jobban megismerte. A tavasz beköszöntével, a vállalkozó 
szelleműek részt vehettek egy olyan sétán, amelyen egy 
feladatlap segítségével, közelebbről felfedezhették a Szent 
László-patak partján élő madarakat.

Nagy segítség volt számunkra, hogy a Tesco „Ön választ, 
mi segítünk” programjának keretében, kiválasztották az 
„Együtt lenni jó! – Tordason az Oratóriumban” pályáza-
tunkat, így nemcsak a szombati programnak, hanem a 
meglepetésnek is örülhettek a gyerekek! Igaz, az ajándé-
kok átadására csak akkor kerülhet sor, amikor az iskolá-
ban újra találkozunk! 

Reméljük, hamarosan biztonságos lesz minden, és 
akkor élőben is találkozhatunk az oratóriumban 
szombatonként!

Itt jelezzük, ha a járványügyi helyzet megengedi, immár 
hagyományosan a tanév befejezése után közvetlenül, 
június 16-tól július 2-ig tervezzük a nyári oratóriumot! 
Minden gyermeket és fiatalt szeretettel várunk!

 � Feldhoffer Anna

NYÁRI
ORATÓRIUM
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A remény mozgat minket!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Emma Donoghue: A rokon
A 80. születésnapját Nizzában tervezi tölteni 
a New Yorkban élő özvegy vegyészprofesszor. 
Számítását keresztülhúzza egy váratlan értesítés 
a gyámügyi hivataltól. A tizenegy éves unokaöcs-
csét vagy ideiglenesen befogadja, vagy az nevelő-
intézetbe kerül. Lelkiismerete szerint cselekszik, 
és kelletlenül, de a fiúval utazik Nizzába.
Egy hét összezárva. 
A két ember közötti hatalmas szemléletbeli 
– és korkülönbség, a múlt és a jelen apró vagy nagy jelen-
tőségű dolgainak tudatukra hatása, annak értelmezése, 
elfogadása, vagy nem elfogadása mindkettőjük számára 
nagy kihívás. 
„Michael hanggépe megvetően böfögött.
– Add ide azt az izét! – lépett Noah a fiú felé kinyújtott kézzel.
– A fenét adom oda!
– Ebben a minutumban!
Elsült a képzeletbeli pisztoly, majd újra és újra.

– Michael!
Noah a szeme sarkából látta, hogy néhány 
turista összerezzen.
– Ezt a hangot ne!
Így kezdődik a tömegpánik, amelyben embere-
ket taposnak agyon.
Újra: pisztolylövés.
Noah rávetette magát Michaelra, megpró-
bálta kihalászni az utálatos gépet a zsebéből.
Michael nem adta magát könnyen.
– Vedd le rólam a kezed!
Hátrafeszítette Noah ujját.

Az öreg azonban megkaparintotta a hanggépet, és olyan erő-
vel vágta a földhöz, hogy őrült nevetés szakadt ki belőle. Rá is 
taposott, teljes súlyával, amíg csak a narancssárga műanyag 
sarkain el nem engedett a ragasztás. A hanggép darabokban 
hevert a földön.
A fiú felé fordult, már megbánta, amit tett, a haragja is 
csillapodott.
A gyerek nem volt sehol a ritkuló tömegben.” 
(Emma Donoghue: A rokon)

ÉSZÉPÍTŐ  
FEJTÖRŐ 5X5
A harmadik forduló kérdései:

1. A Föld legöregebb fája a Svédországban egy 
9500 éves lucfenyő – Old Tjikko. Leif Kull-
man természetföldrajzi emeritus professzor 
talált rá. Kiről kapta a nevét a lucfenyő?
2. Melyik testvért babonázta meg a Fehér 
boszorkány? (Narnia krónikái)

3. A Debreceni Református Nagytemp-
lom tornyai hány méter magasak?
4. Ki Ő? A Műegyetemen gyógyszerész-
ként vizsgázott, a Donnál munkaszol-
gálatos volt (II.vh.). Ma egy színház a 
nevét viseli.
5. Az Uffizi Képtár melyik városban 
található?
A helyes válaszok július 10-ig  
a konyvtar2463@gmail.com címre küld-
hetők. Három kisorsolt helyes megfejtő 
ajándéka: kerámia tálka és könyv.

288 ÉVE SZÜLETETT 
SAJNOVICS JÁNOS
Tordasi és kálozi Sajnovics János 1733. május 12-én látta 
meg a napvilágot, a család tordasi kastélyában. Sajno-
vics József és Peyerl Erzsébet második gyermekeként. 
Nagyapja, Sajnovics Mátyás volt az, aki a török idők 
alatt elnéptelenedett Tordast 1713-ban újratelepítette. 
Több mint 160 évig a Sajnovics család és örökösei vol-
tak Tordas földesurai. Sajnovics János 1748-ban, 15 éves 
korában belépett a jezsuita rendbe, így a tordasi öröksé-
gét fivérére, Sajnovics (II.) Mátyásra hagyta. Egyetemi 
tanulmányait Nagyszombaton és Bécsben végezte, majd 
tanított Pozsonyban és Egerben is. Hittudományi isme-
retei mellett előszeretettel foglalkozott a matematiká-

val és a csillagászattal is. A korszak egyik legnevesebb 
csillagászának, Hell Miksának a tanítványa lett. Ezál-
tal részese lehetett annak az expedíciónak, mely során 
Vardö szigetén (Norvégia) Hell Miksával és társaival a 
legpontosabban sikerült kiszámítaniuk a Földnek a Nap-
tól való középtávolságát. 

E megfigyelések mellett Sajnovics nyelvészeti kuta-
tásokat is végzett, megállapította a lapp és a magyar 
nyelv rokonságát. 1770-ben Koppenhágában jelent meg 
Demonstratio című könyve, melyben összefoglalta nyel-
vészeti tapasztalatait. Ekkor a Dán Királyi Akadémia 
tagjává választották. 1773-ban a budai egyetem meny-
nyiségtan tanára lett, 1777-ben másodcsillagász az új 
obszervatóriumban, majd 1778-ban megjelent a csillagá-
szat alapjait összefoglaló kézikönyve. 1785. május 4-én 
érte a halál Budán.
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A „zöld Tordas” csapata a kora tavaszi szemétszedési 
akciók után újabb programra invitálja a lelkes, a kör-
nyezetükért tenni akaró embereket. 

2021. május 8-án délelőtt szeretnénk az Öreghegyi 
utat Erdőmajorig és az Öreghegyet megtisztítani a 
szeméttől és az illegálisan lerakott hulladéktól. 

Az eseményre várjuk a segíteni vágyók jelentkezését 
és az esemény támogatóit. 

A pontos forgatókönyv még kidolgozás alatt van, 

érdeklődni és jelentkezni a zoldtordas@gmail.com 
e-mail címen, személyesen vagy a „zöld Tordas” 
facebook oldalán lehet. 

 � Gaál Tamás és a „zöld Tordas” csapata

OLVASÓI LEVÉL  
TANULSÁGOKKAL
Ismerünk-e Tordashoz köthető történetet?

Igen, én is ismerek egy történetet, ami nem régi, de igen 
tanulságos. Kapálok a szőlőben, és gondolataim régmúlt 
időkben járnak. Elmúltam már 70 éves, van mire vissza-
emlékeznem, a szüleim is sok mindent elmeséltek, amit 
én is továbbadok gyermekeimnek.

Többek között, hogy régen a tordasi „Öreghegy” a béke 
szigete volt. Jó volt ott dolgozni, beszélgetni a szomszé-
dokkal, tapasztalatot cserélni szőlőről, gyümölcsfákról. 
Nevezetes napokon együtt ünnepelni, megkóstolni egy-
más borát, szalonnáját, finom főztjét. A közös nótázás 
után vidáman hazaballagni, de jó is volt!

Emlékszem, hogy amikor érni kezdett a szőlő, és a sere-
gélyek megdézsmálták a termést a nagy öregek ostorral, 
kereplővel járták a hegyet, és védték maguk és mások sző-
lőjét. Én még ismertem ezeket az embereket, Sztyéhlik 
Jenő bácsit, Szabadi Pali bácsit, Gyula bácsit, Totyi Pali 
bácsit. Tavasszal oltották a jó szőlőket, cserélték a fajtá-
kat, vidámak, tisztességesek voltak.

Telt-múlt az idő, a nagy öregek elmentek, a szőlők gaz-
dát cseréltek. Édesapám után így maradt ránk is a szőlő új 
szomszédokkal. Szomszédaink ők már 25-30 éve, eddig 
nem is volt semmi problémánk egymással. Mi felújítottuk 
a szőlőt, de megmaradtak a 100 évesnél is idősebb tőkék 
az eredeti helyükön, ahová még nagyapáink ültették. 

A problémák a tavalyi évben kezdődtek. A szomszé-
dunk teljesen megváltozott velünk szemben.

Először felszólított bennünket, hogy vágjuk ki a man-
dulafáinkat, mert árnyékot vetnek az ő földjére, és azon 

így nem terem semmi. Hozzá kell tenni, hogy árnyék 
csak délután 6 óra körül kezdett lenni, és addig sütötte 
a Nap a növényeit. Mindegy, hogy ne legyen viszály, a 
férjem lecsonkolta a mandulafákat, csak a csupasz tör-
zsük maradt meg, hiszen tartóoszlop szerepét is betöltik 
a szőlőben. (Sokat gondolunk arra, hogy talán ezt az első 
lépést nem kellett volna megtenni.) Mindezek ellenére a 
szomszédi viszony egyre romlott, kellemetlen beszélge-
tések zajlottak le.

Tavaly ősszel bejelentették, hogy kiméretik a földjüket. 
Mi természetesen ezt tudomásul vettük. Nem is gondol-
tunk semmi rosszra, hiszen néhány évvel ezelőtt mi is 
kimérettük a földünket, és biztosak voltunk abban, hogy 
hol vannak a határok, bár az eredetileg leütött kis jelző-
karók már eltűntek.

2020 októberében egy jogi szakokleveles földmérő 
mérnök, igazságügyi szakértő elvégezte a földmérést (a 
szőlő tulajdonosát elfelejtették értesíteni a kimérés idő-
pontjáról), s a határok máshová kerültek. Az eddigi egye-
nes vonalú telekhatár elgörbült, és így a 100 éves tőkék 
túl közel kerültek az új határokhoz. 2021. áprilisában 
ugyanez a földmérő, már a tulajdonos jelenlétében meg-
erősítette, hogy a jelzőoszlopok jó helyen vannak, de ez 
még nem jogosítja fel a szomszédot arra, hogy kivágassa 
a szőlőt. A szomszéd ragaszkodik a szőlő kivágásához, 
mert keríteni akar. Miért? Elvettünk valamit tőle? Sem-
miféle megegyezésre nem hajlandó.

Itt tartunk most, az ügy megoldását jogi útra kellett 
terelni, pereskedünk.

Mi lett a béke szigetéből, az egymás segítéséből, a jó 
szomszédságból? 

Hiszem, hogy őseink jól ismerték birtokaik határait, 
hiszen ragaszkodtak minden talpalatnyi földhöz, mint 
ahogy mi is ezt tesszük.

TELEPÜLÉSI SZEMÉTSZEDÉS 
Ismerjük meg Öreghegyünket!

MÁJUS 8.
szombat
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TORDASI  
POLGÁRŐRSÉG 
HÍREI
Magyarország Kormánya ismételten meghirdetette a 
Magyar Falu Program pályázatát, melyen idén egyesü-
letünk is részt vesz! Pályázatunkat új gépjármű beszer-
zésre adtuk be, egy Dacia Dusterre. Úgy gondoljuk egy 
korszerűbb, strapabíróbb autó nagymértékben segítené 
a polgárőrség munkáját, különösen a külterületek bejár-
hatóságában jelentene nagy előnyt! Általa könnyebben 
megközelíthetőek lesznek a problémás területek, vagy 
ahol nem megfelelőek a terepviszonyok, útszakaszok. 
Várhatóan a fenntartási és üzemeltetési költségeket is 
csökkenteni fogja az új autó, ami esztétikus, megjele-
nésében megfelel a pályázat kiírásainak és a polgárőrség 
szabályainak. Remélhetőleg tagjaink jól ki tudják majd 
használni az autó pozitív tulajdonságait, és együttesen 
további tagok csatlakozására is számítunk, ami jól szol-

gálja a közbiztonsági helyzet javítását! Külterületi felada-
tainkban tehát jobban segíthetjük a polgárok vagyonának 
biztosítását az új jármű által, és csökkenthetjük a külső és 
belső területeken elszenvedett bűncselekmények számát 
is! A javuló közbiztonságunk megőrzéséhez, fenntartá-
sához szükség van a mozgékonyságra, mobilitásra, fejlő-
désre! Reményeink szerint sikerül a pályázatot elnyerni, 
és ősszel már az új szolgálati gépjárművel járőrözhetünk! 

A veszélyhelyzet elmúltával idősebb tagjaink is újra 
nappali szolgálatba állnak, már nagyon várják!

Ha támogatni szeretnéd egyesületünket, akkor keresd 
személyesen vagy telefonon KIZÁRÓLAG Andorfy Ottót 
a 06-30/934-78-16-os számon az egyesület elnökét!

A tagtoborzásunk nem áll meg, ha szívesen csatlakoz-
nál hozzánk, akkor várunk szeretettel!

Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújta-
nak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken: 

Lászlóné Szabó Julianna (Baba néni) +36 30 432 1750
Gucsek László +36 70 371 7067
Cifka János +36 30 932 9556

,,Adj egy nappalt vagy éjszakát a biztonságért!”
 � Tordasi Polgárőrség vezetősége
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BÉKÉBEN FEKSZEM LE
Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te 
adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek! 
(Zsolt 4:9)

Túl egy teljes évnyi járványon, túl egy hózáporokkal, 
fagyokkal tarkított áprilison, könnyen érezhetjük úgy, 
hogy megbomlott a rend: ahogy az évszakok, úgy – sok-
szor – mintha mi magunk sem lennénk a helyünkön. 
Tavaszra tél következett, az azt megelőző egy évben 
pedig felsorolni is nehéz lenne, mennyi minden “rendkí-
vüli” esett meg velünk.

Azonban sem világjárvány, sem áprilisi hó nem kell 
ahhoz, hogy “renden kívüli” dolgokat találjunk éle-
tünkben: a zsoltár szavairól eszünkbe juthat, mennyire 
megbomlott ébrenlét és alvás egyensúlya. Sokszor nem 
tudunk nyugodtan lefeküdni, átaludni az éjszakát; vagy 
ami még jellemzőbb: sportot űzünk a keveset alvásból. 

Mindig akad még valami, amit el kell intézzünk, amin 
járatni kell az agyunkat, amit valamilyen módon ellenőr-
zésünk, uralmunk alá kell hajtani; ami nem hagy minket 
nyugodni. Vegyük észre, hogy ez egy vég nélküli törté-
net: minden válaszunk új kérdésekhez, minden megoldá-
sunk új problémákhoz vezet. Mindig lesz bizonytalanság, 
tökéletlenség, esetlegesség az életünkben.

Két kiút lehetséges ebből az ördögi körből. Az egyik: 
mindenhatóvá kell válnunk. Ezzel sokan, sokféleképpen 
próbálkoztak – Bábel tornya óta folyamatosan – sikerte-
lenül. Talán ideje lenne feladni ezt az álmot.

A másik: tenni, ami tőlem telik – s azon túl bízni A 
Mindenhatóban. Ahogy a bencések mondják: Ora et 
labora, imádkozzál és dolgozzál. Végezd el, ami a mai 
napra rendeltetett, a többit pedig bízd az Úrra – hisz az ő 
kegyelméből kapjuk az áldásokat, nem érdemeink miatt. 
Hiszem, hogy ennyi a titok, s ha ezt megértjük és elfogad-
juk, akkor újra nyugodtan alhatunk. Ámen.

 � NSZJ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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ADOMÁNYGYŰJTÉS  
a tordasi parókia nyílászáróira

Kedves Olvasók, Testvéreink!
Mikor őseink ezen a tájon letelepedtek sok nehézséggel 

szembenézve gyülekezetet alapítottak, templomot építet-
tek. Minden megpróbáltatás ellenére mindvégig hittek Isten 
megtartó, őriző erejében. Nekünk az utódoknak feladatunk 
hitünk megőrzése, megélése, élő gyülekezet építése, épí-
tett örökségünk gondozása, gyarapítása, annak megóvása. 
Már hírt adtunk arról, hogy gyülekezetünk pályázott és a 
Magyar Falu Program keretében 11.632.000 Ft támogatást 
nyert közösségi tér felújítására. Ez az összeg nem tartal-
mazza a parókia nyílászáróinak cseréjét és egyéb kiadásokat. 
Saját megtakarításainkat hozzátéve sem elég a pénzünk, 
hogy teljesen megújuljon kívülről a parókia is. Gyűjtést hir-
dettünk, hogy akik szívükön viselik gyülekezetünk sorsát 
lelkiekben és anyagiakban is segítsék vállalkozásunkat. Szí-
vünkben hálával mondhatjuk, kérésünk meghallgatásra 
talált, mert március 21-ig 1.252.000 Ft gyűlt össze. Így 
reményünk van arra, hogy adományokból sikerül a hiányzó 
összeget előteremteni és elérnünk a kitűzött célt. 

Köszönjük a felajánlásokat!
Isten áldjon meg minden adakozót!

Tordasi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma nevében:
 � Milichovszkiné Szalai Ilona – felügyelő

HÚSVÉTVASÁRNAP
Húsvétvasárnap a szokásosnál is többen voltunk a temp-
lomudvaron a derűs időben. Az énekek kamarazenei kísé-
rettel szólaltak meg, egy kis kamarakórusos éneket is hall-
hattunk. ,,Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, 
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,18) 

– hangzott az ige. Az oltáron a kereszt tövénél elhelye-
zett kövecskékre igék voltak írva. Az alkalom végén haza 
lehetett vinni egyet-egyet, egyre fogyva szimbolizálták 
a Krisztus sírja elől elgördített követ. Hálásak vagyunk a 
szép ünnepért!

 � Süller Márta

A járványhelyzet miatt istentiszteleteink a követke-
zők szerint alakulnak:
Tordason a 11 órakor kezdődő alkalmat a templo-
mudvaron tartjuk. 
Gyúrón 9:30-kor kezdődik az istentisztelet a 
templomban.
Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék 
fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

Gyülekezeti életünk

Gyülekezetünk blogja: 
www.tordas-gyuro.blogspot.com 
Facebook oldal: 
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/ 
email cím: suller.zsolt@evangelikus.hu 
Süller Zsolt lelkész telefonszáma: 0620-3561686

Elérhetőségeink

Amennyiben a parókia nyílászáróinak cseréjére utalás-
sal szeretne hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban 
mindenképpen tüntesse fel: céladomány felújításra
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok, egyházfenntartói járulék, 
perselypénz
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JÖJJ, SZENTLÉLEK, 
LELKESÍTS MINKET!
Idén május 23-án lesz Pünkösdvasárnap, amikor az egy-
házat éltető Szentlelket hívjuk és várjuk, hogy újítsa meg 
a Földet, s benne minden ember szívét. Nagy szüksége 
van világunknak a hitbeli és lelki megújulásra.

Pünkösd az ötvennapos húsvéti idő ünnepélyes lezárása. 
Az ünnep előestéjén szerte a világban a Szentlélek eljöve-
telét kérik virrasztva és imádkozva a hívek, az ősi Szent-
lélek-váró himnusz szavaival:

Teremtő Lélek, szállj reánk, 
ragyogd be lelkünk, tiszta láng, 
ki alkotsz, éltetsz szíveket, 
hozd nékik bő kegyelmedet!
Kit úgy hívunk: Vigasztaló, 
kit ad nekünk az Alkotó, 
te élő forrás, égi láng, 
szent kenet, égből szállj le ránk!

Pünkösd előtti szombaton tartják a csíksomlyói búcsút, 
amely az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti 
ünnepségei közé tartozik. Ha máshogy most nem tehet-
jük, mert a körülmények még nem teszik lehetővé, akkor 
szívünk zarándoklatával kapcsolódjunk be az ünnepi 
liturgikus programokba.

Addig is, míg elérkezik Pünkösd ünnepe, emlékezzünk 
meg egyházunk májusi vértanúiról: Szent Pongrác, Szent 
Szervác és Szent Bonifác ünnepe gyakorta egybeesik az 
esetleges kései májusi fagyokkal, emiatt kapták a népies 

„fagyosszentek” elnevezést. Nevükkel ellentétben ünne-
pük már a tüzes Pünkösdre hangolja a Krisztus-követőket, 
hiszen a korai időkben mindhárman vértanúként haltak 
meg: Isten Szent Lelkével eltelve, halált megvetően kitar-
tottak Krisztus tanítása mellett.
Közülük kiemelném most a fiatal Pongrácot, aki 304-ben 

halt vértanúhalált Rómában, Diocletianus császár idején. 
Árva gyermekként, tizennégy évesen találkozott először 
keresztényekkel. Maga is megkeresztelkedett, részt vett 
a közösség imáin és ünnepein, „amíg egy napon katonák 
el nem fogták, s a császár elé nem vezették. A császár 
megsimogatta arcát, és barátságos szóval kérte, hagyjon 
föl babonaságával”. Pongrác félelem nélkül a szeme közé 
nézett, és ezt mondta: ,,Éveim szerint ugyan gyermek 
vagyok, mégis az enyém az én Uramnak, Jézus Krisz-
tusnak az igazsága 
és ereje. Ezért a te 
intelmed nekem 
annyi, mintha az a 
festett kép beszélne 
ott a falon. Az iste-
nek, akiknek imádá-
sát nekem parancso-
lod, csalók voltak. 
Nővéreiket meggya-
lázták és szüleiket 
sem kímélték. Ha 
ma egy hivatalno-
kod ilyen tetteket 
követne el, azon 
nyomban megö-
letnéd. És te nem 
röstelled, hogy ilyen 
isteneket imádsz?’’ 
– Diocletianus elnémult. Intett az őrségnek. A katonák 
elvitték a fiút, és lefejezték a Via Aurelián.” (forrás: Szen-
tek élete)

2021-ben május 1. és június 28. között 16. alkalommal 
kerül sor a NÉPSZÁMLÁLÁSRA Magyarországon. Az 
adatszolgáltatás kötelező, viszont többek között a VAL-
LÁSI HOVATARTOZÁS kérdéseire a válaszadás most is 
önkéntes lesz.

Számunkra, keresztények számára ez is egy lehetőség 
lesz a hitvallásra, tanúságtételre, hiszen Krisztus azt 
ígérte, hogy „aki megvallja őt az emberek előtt, azt ő is 
megvallja a mennyei Atya előtt”. Palánki Ferenc debreceni 
megyéspüspök szavaival: „Ha tudom, hogy ki vagyok, 
azzal saját magam is megerősítem. Amikor rákérdeznek 
a hitemre, azzal rákérdeznek arra is, hogy milyen érték-
rend szerint élek, kit követek, számomra kinek a vélemé-
nye, gondolkodása, útmutatása számít. Ha megvallom, 
hogy az életemben Krisztus tanítása, az Ő törvénye és 
a legfőbb parancs: a szeretet parancsa szerint élek, akkor 
egyrészt hitvallást téve megerősítem a saját identitáso-
mat, másrészt tanúságot teszek hitemről mások előtt.” 
(Forrás: www.magyarkurir.hu/2021. Január 15.)

 � Borka Mária

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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CSÖNDES HÁLAADÁS
„Mintha repülnénk” – olyan gyorsan telnek el éveink, írja 
a zsoltáros (90,10). Most ennek az igazságnak egy kis 
szeletét szeretném megosztani az olvasókkal, melyet a 
napokban éreztem, amikor kezembe került a naplóbe-
jegyzés, mely itteni lelkészi szolgálatomat nyitotta: 2011. 
április 17. virágvasárnap.

Tíz év – friss házasként feleségemmel éppen első gyer-
mekünk érkezését vártuk, amikor kaptuk a hívást, annak 
a lehetőségét, hogy itt kezdjük el önálló szolgálatunkat. 
Jó volt megélni a befogadást, amit azóta is tapasztalunk 
a gyülekezet és a két település közösségétől. Emlékszem, 
szinte már az első napoktól kezdve otthon éreztük 
magunkat, és ma is így van: amikor egy-egy utunk végén 
lehajtunk az autópályáról, ott van a szívünkben az érzés, 
jó haza érkezni. Ezt csak erősíti bennünk, hogy négy 
gyermekünk – akiknek hangjától néha zajos a templom 
környéke – már „gyúrói polgár”-ként látta meg a napvilá-
got. Hála ezért.

Tíz év – ahogy nézem a szolgálatok sorát: az akkor 
keresztelt újszülöttek már felsős kiskamaszokként ülnek 
a hittan órán; akik itt konfirmáltak, lassan saját gyerme-
keiket hozzák keresztelőre. Többen sajnos már nincsenek 
itt azok közül, akik akkor az Igét hallgatták, de legalább 
annyian vannak, akik akkor még nem voltak közöttünk, 
ma aktív részesei a gyülekezet életének. És hála legyen 
azokért a szolgálattévőkért: presbiterekért, igehallgató-

kért, akik oszlopként tartják a közösséget már évek, évti-
zedek óta!

Tíz év – kő kövön nem maradt. Ha lehet ennek a mondás-
nak pozitív értelmet kölcsönözni, akkor erre az évtizedre 
nézve most megteszem. Házunk táján minden megújul-
hatott: kezdve kerítéstől, gyülekezeti háztól, az udvaron 
át a lelkészlakásig… bizony, hosszú a sor. Már-már kér-
désként jön elém: hogy fért mindez bele egy évtizedbe? 
Olyan rövid időnek tűnik, és mégis mennyi minden, amit 
meg tudok köszönni! S reménységem van afelől, hogy 
az az Isten, akit szolgálunk, és aki eddig megengedte itt 
megérnünk ezt a néhány évet, a következő időszakban is 
tartogat áldásokat itt élő népe számára. Hála ezért!

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kádár Ferenc, lelkipásztor
Gyúró, Rákóczi út 27. - Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Gyülekezeti alkalmaink
- a járványügyi intézkedések függvényében

Elérhetőségek

Kedd 18 óra – Bibliakör
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet

ZARÁNDOKTÁBOR  
TIHANY – PANNONHALMA 
útvonalon
2021. július 27. – augusztus 2.

MÁJUSI  
LITURGIKUS NAPTÁR

 � Vasárnapi szentmisék 10 órakor 
kezdődnek 

 � Az ünnepi és a hétköznapi mise-
rendet megtalálják honlapunkon 
(www.tordasrk.hu) és a templo-
mi hirdetőtáblán.

Május 2. Édesanyák megáldása

Május 9. Gitáros szentmise

NYÁRI EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBOR 
augusztus 8-13., Vértes
Idén is szeretettel várunk a 
Vértestáborba!
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ISTEN GYERMEKE 
LETTEM
Születésemtől fogva kapcsolatban vagyok Istennel a szü-
leim és a családom révén. Ahogy telt az idő és változtam, 
úgy változott a kapcsolatom az Úrral is. Volt időszak, 
amikor nem értettem semmit, csak hittem, volt, hogy 
úgy éreztem, hogy mindent tudok, és nem akarok függni 
Tőle. Most pedig elmondhatom, hogy teljes bizonyossá-
gom van afelől, hogy a világ bármilyen irányba változzon 
is, egy biztos, hogy a menny az én otthonom, ahova tar-
tok, és Isten az Atyám, aki nem változik soha.

Gyerek voltam, amikor ráébredtem, hogy bűnös vagyok, 
hogy szükségem van valakire, aki megbocsájtja ezeket 
a bűnöket, aki iránymutatást ad az 
életemben. Isten pedig elfogadta 
a bűnbánatomat, és befogadott 
a családjába. Azt pedig vallom, 
hogy ez idáig mindig hűséges volt 
hozzám, akkor is, amikor én nem, 
amikor máshol kerestem a válaszo-
kat. Ebben a világban minden vál-
tozik körülöttünk, vagy a korunk-
ból eredően, vagy a körülmények 
változása miatt: változik a testünk, 
az elképzeléseink, iskolát váltunk, 
megházasodunk, munkát kezdünk, 
gyerekeink, majd unokáink lesz-
nek; sok szerepet kell betöltenünk 
ezen a földön és lavírozunk a fel-
adatok között. Eközben háborúk 
folynak körülöttünk, kormány és 
rendszerváltások mennek végbe, 
szeretteink halnak meg és új 
emberek születnek, vagy csatla-
koznak a családunkhoz, járványok 
jönnek-mennek… szóval minden 
változik. Egy valaki nem változik 
soha, egy valaki van, aki mindig hű 
önmagához és hozzánk, Ő mindig 
megtartja az ígéreteit, Ő mindig 
szeret, akkor is, amikor már te is 
megutáltad magadat; Ő pedig nem 
más, mint Isten. Hidd el, nála job-
ban senki nem ismer, Ő alkotott 
és formált, a tulajdonságaidat is Ő 
formálta és így szeret ahogy vagy. 

Mind bűnnel születünk, ez az örök-
ségünk, azonban az nem mind-

egy, hogy mit kezdesz ezzel az örökséggel. Tarthatsz 
önvizsgálatot, igyekezhetsz kijavítani ezeket a bűnöket, 
hibákat, vagy hagyhatod, hogy eluralkodjanak rajtad, de 
választhatod Isten feléd nyújtott kezét is. Jézus, Isten 
fia magára vette az egész világ bűnét, igen, az enyémet 
is, és a tiédet is és felvitte a keresztfára. Ezt azért tette, 
mert a bűn következménye a halál, de Ő nem akarja 
a mi halálunkat, azt akarja, hogy örökké éljünk, ezért 
vállalta át a büntetésünket, annyira szeret, hogy ezt is 
megtette értünk. 

Nincs más dolgod, mint elfogadni ezt az ajándékát és elis-
merned, hogy bűnös vagy és szükséged van Rá. Csak Vele 
lehet ezekben a nehéz időkben békességünk és reménysé-
günk. Válaszd hát a kegyelmet!

 � Czerovszki Blanka

BAPTISTA GYÜLEKEZET
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JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK

PÜNKÖSDI  
ÜNNEPKÖR
Pünkösd ünnepén a Szentlélek kiáradására emlékeznek a 
keresztény emberek. Mozgóünnep, melyet a húsvét utáni 
50. napon vasárnap és hétfőn ünnepelnek, május 10. és 
június 13. között mozoghat a kezdőnapja. Némely népi 
mozzanata a május 1-i ünnephez és annak tavaszün-
nep-szerű hagyományára, más szokásai pedig húsvétra 
hasonlítanak. 

Pünkösdvasárnap többfelé már kora hajnalban zöld 
ágakat, virágokat tűztek a ház kapujára, vagy a lányos 
házak ablakába. Sokhelyen e naphoz tartozott a májusfa 
állításának hagyománya. Rendszerint a falu jeles pont-
ján egy hatalmas fát állítottak, színes szalagokkal 
díszítve. A legények pedig azon versenghettek, hogy ki 
tud felmászni a tetejéig és onnan a díszkoszorút vagy 
boros kulacsot lehozni. A győztes pedig a helyi kocs-
mában annyit ihatott egy hétig, amennyi csak beléfért. 
Jelentős eseménynek számított még a pünkösdi király 
választása is. Erőpróbák, bikahajsza vagy lovasverseny 
során dőlt el a ki a győztes legény, aki egy évig a legé-
nyek vezetőjének számított. E címmel olyan kiváltságok 
jártak, mint hogy hivatalos volt minden lakodalomba, 
legénybíróként ítélkezett és a legények engedelmes-
kedtek neki. Ehhez hasonló volt a királynő választás 
is, mikor a leányok maguk közül kiválasztották a leg-
szebbet, felöltöztették díszesen, majd körbehordozták a 
faluban, kísérettel. Leginkább elterjedt szokás viszont a 
faluvonulás volt, amikor leányok és legények zöld ágak-
kal és virágokkal, pünkösdi dalokat énekelve végigvo-
nultak a falun. E nap volt a pünkösdi bál első napja, ahol 
különös tisztelet övezte a pünkösdi királyt, királynét és 
a felvonulókat. 

Pünkösdhétfő sokfelé a maskarások, cirkuszosok, bábo-
sok, zenész cigányok és vándorszínészek megmutatko-
zásával telt. Ez volt a kirakodóvásárok ideje, állathajtó 
versenyeket, suhanc legények megmérettetését, próbáit 
(rúdmászás, tekézés, lövés, verekedés, zsákolás) tartot-
tak. Néhol csak pünkösdkedden választottak pünkösdi 
királyt, aki a próbán helytálló suhancokat legénnyé 
avatta, ekkor tartottak lovasversenyeket, vásárokat.

Következő vasárnapot tartották a komapünkösdnek, 
amikor a komák megerősítették fogadalmukat, összejöt-
tek beszélgetni, vagy komatálat küldtek egymásnak.

MÁJUS – Pünkösd hava
Régi hagyományok szerint e hónapban ajánlatos kemen-

céket és kéményeket építeni vagy javítani, mert a falaza-
tuk ilyenkor egyenletesen szárad. Többfelé a méhkasok 
nyílásainak környékét megkenték juhtejjel, hogy ezzel 
siettessék a méhek rajzását. Úgy tartották, hogy a májusi 
harmat jó borogatás a varas és viszketeges bőrű emberek 
gyógyulásához.

Május 1-je a virágzás és ragyogás havának kezdete. 
Néhol e napon állították a májusfát a lányos házakhoz 
vagy egy közöset a faluba. Volt, ahol május-királyt és 
királynőt választottak. A fiatalok bálja napnyugta után 
kezdődött, tűzgyújtással, közösségi és páros játékokkal. 
1889-ben a munkások nemzetközi ünnepévé nyilvání-
tották ezt a napot. Magyarországon 1890-től felvonu-
lásokkal, majálisokkal ünneplik az emberek a munka 
ünnepét. Tordason is nagy hagyománya van a majáli-
soknak. Szokásosan az április 30-i májusfa állítással és 
az óvodások műsorával kezdődik, majd másnap veszi 
kezdetét az igazi ünnepség. A különböző baráti társa-
ságok, klubok főzőversenyen vesznek részt, miközben 
a legkisebbektől a szenior korosztályig duatlon verseny 
keretében mérik össze erejüket az arra vállalkozók. 
Emellett bemutatók, előadások, egyéb sportprogramok 
színesítik a majálist. 

Május 2-án napi és idénymunkákat végeztek, kirako-
dóvásárt tartottak, a télen font-szőtt termékeket kiag-
gatták a kerítésre, vagy azokat árulták. Május 4-én 
Flórián napján sok helyen a tűzzel kapcsolatos szoká-
sok voltak elterjedtek. Néhol e napon kivételesen nem 
az asszonyok dolga volt a tűzrakás, hanem a férfiaké, 
máshol tilos volt tüzet rakni, vagy kenyeret sütni, más-
hol pedig éppen ősi módon gyújtottak tüzet: napfelkelte 
előtt egy vastagabb, élő fa száraz ágán át kötelet dobtak, 
és addig húzogatták, míg az lángra nem kapott. A falu 
aztán e lángról gyújtott tüzet.

Május 12-13-14. a fagyos szentek napjai. A május 
és a jó idő beköszönte ellenére, minden évben meg-
figyelhető, hogy (ha nem is pontosan e napokon, de) 
ilyentájt szoktak beköszönteni a késő tavaszi fagyok. 
Éppen ezért a fagyra érzékeny növényeket, a palántá-
kat csak ezek elmúltával szokás kiültetni a vetemé-
nyesekbe. Így a régi emberek is e napokon a szokásos 
idény jellegű munkákat végezték, ami sok helyen 
kiegészült az éjszakai füstöléssel, a gyümölcsfák, 
növények védelmére.

Május 25-e Orbán napja, aki a földművelők és a sző-
lőművesek védőszentje. Népi tapasztalat alapján, a 
fagyosszenteket követően még Orbán nap körül is 
várható fagyveszély. A szőlősgazdák már a XVIII. 
század közepétől kereszteket, kápolnákat, szobrokat 
emeltek a szőlőhegyen Szent Orbán tiszteletére. Majd 
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Kertgondozás - Fűnyírás 
Kaszálás - Sövényvágás 

 Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása 

alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!

+36 70 370 5283

Orbán napon virágokkal, énekekkel köszöntötték a 
szentet, így meghálálva a szőlőjük védelmét. (Ha rossz 
volt ekkor az idő, akkor jelképesen megvesszőzték a 
szobrokat.) E régi hagyományt ma is több bortermő 
vidéken feleleveníti a hegyközségek lakossága. 1996-
tól a tordasi szőlőhegyen is áll egy szobor, mely Szent 
Orbánt jelképezi, hiszen Tordas mindig is nevezetes 
volt a kiváló szőlőterméséről. Nálunk is hagyomány 
az Orbán nap megtartása, amikor a helyi szőlősgaz-
dák összegyűlnek a szobornál, borversenyt tartanak és 
mulatoznak.

A hónap többi napja nem volt kiemelkedő, főként dolgos 
napokként tartották számon őket. Május 5-én például 
néhol már szedték a zöldhagymát; 6-án illett meghívni 
a lányos házhoz májusfát állító legényeket, hogy bontsák 
le maguk a fát; ez idő tájt vetették a zabot, a burgonyát 
és a babot. 11-ét néhol különösen jó napnak tartották 
gyógynövények és virágos hajtások gyűjtésére; teákat, 
keneteket főztek és betegségeket, sebeket gyógyítottak 
velük. Az emberek a fagyos szentek napjainak elmúltá-
val pedig többnyire a szokásos idény jellegű munkákat 
végezték, attól függően, hogy az időjárás milyen tevé-
kenységet engedett.

Forrás: Remete Farkas László: Állandó,  
mindennapos kalendárium, Budapest, 2018.

 � Milichovszky Emőke
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TORDASI  
TERMELŐI PIAC

MÁJUS 1.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

HIRDETÉS - ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Automata öntözőrendszerek, szivattyúk 
telepítése! Kérje INGYENES Felmérésünket 
Öntözőrendszer telepítésére és kivitelezésére!
Kiss Balázs: +36-30/863-25-08
Márkus Pál: +36-30/727-69-10

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánsze-
mélyeknek: 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.

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

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

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 15 % kedvezményt 
adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű 
megjelenés esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések (pl. tan-
folyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a 
megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

TALÁLD KI, HOL VAN! 
Találd ki, Tordas mely részén készült a fotó! 
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktuális hónap neve) 
hivatkozással, névvel, email címmel a kisbiro@tordas.hu 
email címre kérjük beküldeni. Év végén a jó megoldást 
beküldők között 1 db 10.000 Ft-os vásárlási utal-
ványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: a megjelenés 
hónapjának 20. napja, 24:00.

Előző havi megfejtés:  
SAJNOVICS PARK – KISHÁZ
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A Sajnovics park 2014-es újragondolása és átépítése során 
lett kialakítva a tároló épület is, mely elsősorban a piaci 
pavilonok tárolására épült. 



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

Megjelenésre szánt írásait 
a kisbiro@tordas.hu e-mail 
címre vagy a Községházára 
juttathatja el minden hó 15-ig.

MENTŐK 

104

BETEGSZÁLLÍTÁS (KOALA BT.)

06 80/620-622,  06 20/521-6604,  06 20/520-3797

ORVOSI RENDELŐ

06 22/467-527, 06 20/390-1505

VÉDŐNŐ

06 30/312-76-72

GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-637,  06 30/444-5779 (sürgős esetben)

ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)

06 25/492-021

GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)

06 22/460-019,  06 22/569-146

GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)

06 22/467-324

FOGORVOS (MARTONVÁSÁR)

06 30/542-0381

DEFIBRILLÁTOR

06 20/413-93-30

TŰZOLTÓK

105

RENDŐRSÉG

107 vagy 06 22/460-007

KÖRZETI MEGBÍZOTT

06 20/969-59-63

POLGÁRŐRSÉG

06 30/630-87-77

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ

112

POSTA

06 22/467-503

ISKOLA

06 22/467-532

ÓVODA

06 22/467-502 (41-es m.),  06 20/245-0326

KONYHA (ÉLELMEZÉSVEZETŐ)

06 20/248-2409

POLGÁRMESTERI HIVATAL

06 22/467-502

CSATORNA ÜGYELETES

06 30/819-56-07

EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

06 80/533-533

NKM/E.ON GÁZ

06 1/474-9999,  06 20/30/70 474-9999

KORMÁNYABLAK

06 22/460-081

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

06 22/579-185

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

06 30/337-87-37

KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA

06 30/961-46-45

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS

https://kozvilhiba.hu

HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

KOMPOSZT

Máj. 14. P

Info: 
06/22 579-185  
www.vhg.hu

SZELEKTÍV
Máj. 13. Cs
Máj. 27. Cs

tiszta műanyag/papír 
hulladék, fém/karton 
italos doboz

kerti hulladék, haszon- 
növények maradványai

Gyermekorvos  
rendelés

(Martonvásár)

Dr. Jellinek Kinga

H   8-12

K  16-18

Sz  16-18

Cs  8-9

P   8-12

Tanácsadás

Sz   8-10

Cs   14-16

Háziorvosi 
rendelés
(Tordas)

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás

H  13-17

K  12-16

Sz   8-11

Cs   8-11

P  12-16

Gyógyszertár 
(Tordas)

H  13-17
Sze 8-12
Cs  8-12

(Martonvásár)

H-P  8-17:30

Fogászat 
(Martonvásár)

Dr. Berczi Dániel

H, Cs  8-14
K, Sz  13-19
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