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RENDHAGYÓ CSALÁDI NAP AUGUSZTUS 20-ÁN
6-7. oldal

TORDASI TERMELŐI PIAC - szept. 5. (7:00)  
II. TORDASI TEREMSPORTOK KUPÁJA - szept 11. (16:00)  

FESTMÉNY KIÁLLÍTÁS - szept 24. (18:00)

Szeretettel köszöntjük az 
Édesanyákat!
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TORDASIAK!
Lezárultak az elnyert pályáza-
taink beszerzési eljárásai, így 
augusztus végén dönthetnek a 
képviselők a nyertes kivitele-
zőkről. A tervek szerint szeptemberben először a Széche-
nyi utca aszfaltozása készülne el, amit a Somogyi utca 
járdájának felújítása követ. Szeptember második felétől 
kezdődhet a Csillagfürt Játszótér építése, melynek kiegé-
szítéséről és kialakításáról egyeztetünk az ott élőkkel. 
Sajnos továbbra is csak várjuk a hivatalos döntést a Jókai 
utcai játszótérrel kapcsolatban. 

A fejlesztéseinknél és a működésünknél továbbra is az 
egész település érdekeit kell néznünk, ami nem biztos, 
hogy mindenkinek megfelel, így szükségszerűen lehetnek 
egyet nem értések. Ilyenek mindig voltak és lesznek is, 
olyan, hogy valaminek mindenki tudjon örülni, az csak 
álom marad, bármit is csináljunk. Mindig van/lesz valaki, 

aki okosabbnak hiszi magát a többieknél, habár megma-
rad a szavak szintjén. Azonban Tordas nem azért tart ott, 
ahol tart, mert nem álltunk meg itt, hanem tettekben 
nyilvánultak meg az elképzeléseink. Sokan voltak és van-
nak, akik civilként, szervezetben, vagy anélkül is segítik 
ezt a fejlődést, színesítik az itteni életet. Programot szer-
vezve, önkéntesen szolgálva, vagy csak egyszerűen rend-
ben tartva a háza tájékát. Ahhoz, hogy jó legyen itt élni, 
mindenkire szükség van, szükség lenne. Tudom, hogy ez 
magyar sajátosság, hogy ne értsünk egyet és nehezítsük 
mások életét, de nagyot juthatnánk előre, ha mindenki 
magát feladva, ugyanazt a szekeret ugyanabba az irányba 
tolná. Lehetnénk ebben újra mintafalu, bár remélem, már 
vannak ilyen közösségek.

A rendhagyó augusztus 20-ai rendezvény után újabb 
közösségépítő programok jönnek. Tegyük félre előítéle-
teinket, akarjunk a közösség részévé válni és lehetőség 
szerint vegyünk is részt annak életében! Nem rombolva, 
lázítva, hanem építően, mindannyiunk, a gyermekeink 
jövője érdekében!

 � Juhász Csaba polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ELKEZDŐDÖTT A RAVATALOZÓ 
FELÚJÍTÁSA
Augusztus elején átadásra került a munkaterület, melyet 
az épület hátsó részének a bontása követett. Elkészült az 
első és a hátsó (új) rész alapozása, és kész a falazás is. 
Elhelyezésre került az épületbe bemenő víz, és a kijövő 
csatorna vezetéke is. Folyik a koszorúkészítése, mely 
összeköti a régi és az új épületrészeket. A tervek szerint 
szeretnénk még idén átadni a felújított, bővített épületet.

 � Juhász Csaba polgármester

MEGÚJUL A SOMOGYI UTCA 
EGYIK FELÉN A JÁRDA
A megérkezett Támogatói Okirat szerint 10.685.048 Ft-ot 
nyertünk a járda felújítására, melyen kívül 1.885.597 Ft 
az önrész. Így a Sport utca mellett a Somogyi utca jár-
dáján keresztül is biztonságosan meg tudják közelíteni 
gyalogosan a település központját, a Hangya sor mögötti 
utcában lakók. Az érintett szakasz hossza 330 m, melyen 
1 m széles térköves járda épülne szegélyekkel. 

A másik fontos járdánk – az állami tulajdonban lévő 
Petőfi utcai járda – átépítésére továbbra is keressük a for-
rást, mert ott egy hasonló járda építése szegélyekkel közel 
20 millió Ft lenne. Örülünk, hogy a Hangya sor, a Sza-
badság nagy kanyar és a Köztársaság utcai járdánk után 
ez is megszépülhet. 

Köszönjük Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr és  
Tessely Zoltán képviselő úr támogatását és segítségét!

 � Juhász Csaba polgármester
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NYERTÜNK A CSILLAGFÜRT 
JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSÁRA
A beadott elképzeléseknek megfelelően 4.958.013 Ft-ot 
nyertünk új játszótéri eszközök (háromtornyos kalandvár 
és két hintaállvány) beszerzésére. Az ütéscsillapító talajok 
kiépítését az önkormányzat vállalta. A hivatalos értesítés 
és a támogatói okirat megérkezése után azonnal elkezdjük 
az eszközök beszerzését és a megvalósítás megszervezését. 

Reméljük, a gyerekek minél hamarabb birtokba vehetik 
ezt a játszóteret, és reméljük a Jókai utcai játszótér eseté-
ben is rövidesen megszületik az eredmény. 

Köszönjük Tessely Zoltán képviselő úrnak a támogatá-
sát és közbenjárását!

 � Juhász Csaba polgármester

ÚJ VIRÁGTARTÓK A TORNATE-
REM-EGÉSZSÉGHÁZ MELLETT
Régóta tervezett elképzelés első üteme valósult meg azzal, 
hogy virágládákat helyeztünk tornaterem melletti járdák 
találkozásához. A teljes terv mindkét járda térkövezése 
lenne az esővízelvezetés megoldásával. A jelenlegi ládák 
közé is kerülnének még kisebbek is, és a szintkülönbséget 
ezek közötti lépcső kialakításával oldanánk meg. Így tér-
ben is jól elkülönül a gyalog- és az épület körüli járda is.

 � Juhász Csaba polgármester

PÁLYÁZTUNK KÜLTERÜLETI 
UTAK FELÚJÍTÁSÁRA
Martonvásár Város Önkormányzatával közösen – Kon-
zorciumi együttműködési megállapodás keretében – 
pályázatot nyújtottunk be a Magyarország Kormánya 
által meghirdetett a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 
(felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21) pályázati felhívásra.
A tervek szerint:

 � az Erdőmajori út, Szabadság út - Holdvilág u. közötti 
szakaszán 4 m szélességben a szilárd burkolat felújítá-
sa és két oldalon 50-50 cm padkázás,

 � a Holdvilág u. - Erdőmajor közötti szakaszán 3 m szé-
lességben a szilárd burkolat felújítása,

 � a Szent Orbán út első szakaszán az Orbán szoborig, a 
szilárd burkolat felújítása és két oldalon kb. 50-50 cm 
padkázás,

 � valamint a Gesztenyés úton a meglévő áteresz cseréje 
és a körülötte lévő útszakasz felújítása valósulna meg.

A pályázott összeg 108.138.053 Ft, melyből 5.406.903 Ft 
az önrész. Reméljük, sikeres lesz a pályázatunk és megint 
egy régi tervünk válhat valóra.

 � Juhász Csaba polgármester
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LEZÁRULT AZ ELSŐ  
SAJNOVICS PÁLYÁZAT
Első alkalommal lett meghirdetve egy pályázat Sajnovics 
János születésének évfordulója kapcsán, ahol egy 1713-as 
tordasi dokumentumot kellett digitalizálni. Ez a doku-
mentum a betelepedési szerződés, mely Sajnovics Mátyás 
és a betelepülők között 1713. március 6-án köttetett.
2000 Ft-os Decathlon vásárlási utalványt nyert Kissné 
Gémesi Zsuzsanna
5000 Ft-os Decathlon vásárlási utalványt nyert Káró 
Adrienn 
A beküldök mindannyian megkapták az eredeti doku-
mentum laminált másolatát.
Köszönjük a megfejtéseket, gratulálunk a nyerteseknek és 
minden résztvevőnek!

SAJNOVICS JÁNOS ELŐTT  
TISZTELEGTÜNK 
2021. július 9-én pénteken ismét megemlékeztünk Saj-
novics Jánosról. Dr. Bárdosi Vilmostól, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem nyelvészprofesszorától kaptunk meg-
hívást a koszorúzásra, melyen Kiss Gábor, a Tinta Könyv-
kiadójának igazgatója tartott méltató beszédet Tordas 
híres szülöttjéről. Köszönjük, hogy mások is fontosnak 
tartják Sajnovics Jánost és munkásságát!
Az eseményen jelenlévők: 
Rohrer Ádám okleveles építőmérnök
Kiss Gáborné Temesi Viola a Tinta Könyvkiadó igazgatója
Kiss Gábor a Tinta Könyvkiadó főszerkesztője, az MTA Szó-
tári Munkabizottságának tagja
dr. Bernáth Árpád egyetemi tanár, JATE
dr. Bernáth Árpádné
dr. Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztina
Rohrerné dr. Fábián Zsuzsanna egyetemi tanár, ELTE, az MTA 
Szótári Munkabizottságának tagja
Juhász Csaba polgármester
dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, ELTE, az MTA Szótári 
Munkabizottságának tagja

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A BUBA TORDASI SZAKASZÁRÓL
SWIETELSKY Magyarország Kft. tájékoztatója

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásából a SWIETELSKY Magyarország Kft. kivi-
telezésében valósul meg a Budapest-Balaton kerékpáros 
útvonal, Etyek-Velence szakaszán belül a Tordas-Velence 
részszakasz kiépítése. A beruházás 5 települést érint: Tordas, 
Kajászó, Pázmánd, Nadap, Velence. A szakasz eleje a tordasi 
Csillagfürt lakókert bejáratánál csatlakozik az Etyek-Tor-
das közötti szakaszhoz és a mintegy 17,5 km egybefüggő 
hosszan vezető nyomvonal Velencén, a meglévő part menti 
kerékpárúthoz történő csatlakozással ér véget.
A projekt ismertetése: TORDAS
A szakasz, illetve a projekt kezdőszelvénye Tordason, a Köz-
társaság úton a Csillagfürt lakókert bejáratánál található, és 
Tordas közigazgatási határáig 1104 méter hosszon 3,5 m szé-
lességben vezet, melynek kialakítása a meglévő földút burko-
lásával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével történik.

Kiegészítés a lakossági tájékoztatóhoz

A tordasi szakaszon az előzetes engedélyeknek megfele-
lően 3,5 m széles aszfaltos vegyes használatú (kerékpár, 
mezőgazdasági gépek) út épül 1-1 m széles zúzottköves 
padkával. Mellette mindkét oldalon beton árokburkoló 
elemmel kirakott árok készül. A vízelvezetés szempont-
jából kritikusabb helyeken külön beton árokburkoló elem-
mel kirakott árok készül a termőföldek szélein, melyből a 
csapadékvíz a meglévő rendszerekbe vezetődik. A tordasi 
szakasz elején a tervezett bevágások és feltöltések kiegyen-
lítik egymást. A Kajászó felőli részen a több bevágás és 
a kitermelt föld hasznosabb felhasználását a kivitelezés 
folyamatában fogjuk vizsgálni csakúgy mit a növényzet 
kivágásának szükségességét. Az útra – a kihelyezett tábla 
szerint – csak kerékpárral és mezőgazdasági gépekkel lehet 
behajtani, mással, pl. személygépkocsival nem.

 � Juhász Csaba polgármester
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Ügyes-bajos dolgaink
HÁZSZÁMOK
Sok bosszúságot okozhat, ha valaki magánemberként 
vagy munkavégzés közben nem talál meg egy-egy 
címet. Házszám, helyrajzi szám feltüntetése nélkül 
problémát jelent az ingatlanok beazonosítása. Az 
Öreghegyen például nem sok olyan telket találunk, 
amelyen fel van tüntetve az azonosításhoz szükséges 
házszám vagy helyrajzi szám.

A tájékozódást segítő táblák hiánya nemcsak a 
postai kézbesítők munkáját nehezíti meg, hanem a 
mentők, a tűzoltók és egyéb közszolgáltatók mun-
káját is. Ennek súlyos következményei is lehetnek, 
hiszen a mentők, tűzoltók riasztása során minden 
perc kulcsfontosságú.

A házszámok elhelyezését Tordas Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a közterületek elne-
vezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a 
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 
9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete írja elő:

9. § (1) A házszám a belterületi ingatlanoknak a vele 
érintkező közterületre megállapított sorszáma. Ha 
egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés 
miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a 
közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell 
használni, ahol a főbejárat található.

(2) Az utcában az ingatlanokat a közterületről jól 
látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy 
önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismét-
lődő házszám tartozik.

(3) A házszámtáblát az utcára néző házfalra vagy 
kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.

(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül 
tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve 
a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött 
kiírva.

(5) A házszám elhelyezéséről az ingatlan mindenkori 
tulajdonosa köteles gondoskodni.

Házszám hiánya esetén, annak ellenőrzésekor az 
ingatlan tulajdonosa 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni 
bírsággal vagy 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.

Kérem, aki még nem helyezte el ingatlanán a 
házszámot vagy a helyrajzi számot, mindannyi-
unk és saját maga érdekében mielőbb tegye meg!

Tordas, 2021. augusztus 12.
 � dr. Zay Andrea, jegyző

polgármesteri köszöntő
Kedves régi és új Vezetők, kedves Tagok, tisztelt Egybegyűltek!

Egy települést mindig a képviselő-testülete irányítja a 
hivatala és az intézményei segítségével. A feladatok sokré-
tegűsége miatt azonban ennek megvannak a maga határai. 
Ha többek szeretnénk lenni az átlagosnál, szükség van a 
lakosság minél több területen történő bevonására is. Ezt 
a szerepet töltik be a civil szervezetek, akik szervezik a 
tagságukat és elvégzik a lakosság felé azt a többletmun-
kát, amire a település vezetésének már nincsen kapacitása.

Tordas különleges ebből a szempontból is, hisz számta-
lan civil szervezettel rendelkezik. Azonban a legkiemel-
kedőbb, a legnagyobb tagsággal rendelkező és – ha lehet 
azt mondani – a „legcivilebb” szervezet a Polgárőrség. 

Itt a tagok valóban a saját szabadidejüket áldozzák 
fel ellenszolgáltatás nélkül az itt élők biztonságának 
segítésére. Teszik mindezt töretlenül, immár 3 évtizede. 

Köszönjük a régi-új tagoknak a járőrözést, a nem várt 
események, helyzetek és a rendezvények biztosítását, vala-
mint a település közbiztonságában való közreműködést!

Külön köszönjük a vezetőknek (Turda Sándornak, 
Andorfy Ottónak) mindezek több éven keresztüli szer-
vezését, az elnökségi tagoknak a polgárőrök vezénylését!

Kívánjuk az új vezetésnek, hogy a szakszerűség, a meg-
bízhatóság hagyományait folytatva tudja megújítani a szer-
vezetet – az elődök nyomán – a mai kornak megfelelően!

Köszönjük a szolgálatot és sok erőt kívánunk a folytatáshoz! 
 � Juhász Csaba polgármester

ÚJ LÁMPÁK  
A KÖZVILÁGÍTÁSBAN
Több hónapnyi ajánlatkérés után sikerült új ledes lámpák-
kal kiegészíteni a meglévő közvilágítási hálózatot. 4 lámpa 
került a Széchenyi utcába, 2 az Erdőmajori út elejére és 1 
lámpa került az Egészségház udvari bejáratához. Minde-
zek megvalósulásával régi kérések és ígéretek váltak valóra.

 � Juhász Csaba polgármester

30 ÉVES  
A POLGÁRŐRSÉG
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RENDHAGYÓ CSALÁDI NAP AUGUSZTUS 20-ÁN
„Szórakozz szabadon” szlogennel, nagyszerű han-
gulatban, rendhagyó családi nap keretében ünne-
peltük Magyarország születésnapját az Iskola alatti 
füves területen.

Köszönjük az eseményre kilátogató családoknak, baráti 
társaságoknak a részvételt, a közös együttlét örömét, 
Juhász Csaba polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, 
hogy ha szerényebb körülmények között is, de megvaló-
sulhatott a rendezvény, amely programjába bekerülhettek 
a járványhelyzet miatt elmaradt gyermeknap és Tordasi 
Piknik (május 1.) egyes elemei is. Valamennyi fellépőnek 
a profi előadásokat, a szolgáltatóknak a szórakozási lehe-
tőségek biztosítását, a kereskedőknek az igényes termé-
keket, a rendezvény támogatóinak a felajánlásokat, aján-
dékokat, nyereményeket, a főzőcsapatoknak a részvételt, 
ízletes ételeket, Raffer Gabriellának és Maksa Zoltánnak 
a zsűrizést! Gratulálunk a nyerteseknek, továbbá a sörivó 
verseny abszolút győztesének, valamint a Hornok Róbert 
vezette ügyességi, akadályverseny indulóinak, ahogy 
dicséretet érdemel az összes versenyző, résztvevő, helye-
zett az augusztus 20-i versenyszámokat, hobby feladato-
kat (aszfaltrajz) illetően (is)!

Külön köszönet a sorrendiség igénye nélkül:
 �Az önkormányzat munkatársainak (Enikőnek, Vilinek, 
Janinak), valamint az Ifi Klub tagjainak, Hardi Kristóf-
nak, Kenyér Istvánnak, Hajbin Zsombornak az előkészü-
leteket, a helyszín berendezését, egyéb munkálatokat, a 
visszapakolást illetően a segítő jobbot Neuvert Ákosnak
 �Kiemelten köszönjük a Tordasi Polgárőrségnek az éjszakai 
őrzést, a terület egész napos biztosítását, valamint Völgyi 
Zoltánnak a színpadot, egyéb értékes főnyereményeket
 �Balogh Zoltán igazgató úrnak az iskolai mosdók hasz-
nálatát
 � Fazekas Attilának a büntetőrúgó bajnokság lebonyolítá-
sát, a segítséget Csóti Ádámnak, a két kapusnak: Szabadi 
Pálnak és Hómann Jakabnak az érdemi közreműködést
 �A habpartyt a Martonvásári ÖTE-nek

Remélhetően, jövőre már a megszokott helyszínen, a 
sportpályán, hasonló, remek hangulatban, mosolygós, 
agilis családokkal, nagyszínpaddal, látványos tűzijáték-
kal ünnepelve találkozhatunk újra augusztus 20-án, Falu-
napunkon, Szent István ünnepén. 

Fotók: Milichovszky Emőke
Főzőverseny zsűrizés fotók: Kunsági Kinga
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Tordas Község Önkormányzata

PARKFENNTARTÓ-KARBANTARTÓ-GÉPKEZELŐ
MUNKATÁRSAT KERES

A munkavégzés helye: 
Tordas Község közigazgatási területe 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 � önkormányzati épületek karbantartása, gondozása 
 � közterületek, parkok gondozása (hulladékgyűjtő 

edények ürítése, lombseprés, járdák, buszmegállók 
síkosítás mentesítése stb.)

 � gépkezelői feladatok (kerti traktor, lassú jármű veze-
tése és karbantartása) 

Előnyt jelent: kerti kisgépek (pl.: fűnyíró, fűkasza) 
kezelésében és karbantartásában való jártasság.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (fizikai 
foglalkoztatás)
Munkabér: megállapodás szerint  
Pályázati feltételek: 

 �  büntetlen előélet 
 �  cselekvőképesség 
 �  8 általános iskolai végzettség 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 

 � szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével
 � végzettséget igazoló oklevél másolata
 � nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul

Az önéletrajzot emailban vagy postán kérjük eljuttatni 
Juhász Csaba polgármester részére (polgarmester@tordas.hu, 
Tordas Község Önkormányzata, 2463 Tordas, Szabad-
ság út 87.) 

Részletes információ kérhető Juhász Csaba polgár-
mestertől telefonon a 22/467-502 telefonszámon 
munkaidőben.
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VÉRADÁS  
A HANGYÁBAN
Július 12-én a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szerve-
zete véradó napot tartott a Hangyában. Örülünk, hogy 
a helyszín biztosításával segíthettünk, hálásak vagyunk 
a véradóknak és köszönjük a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezetének az elismerő szavakat! 
A fotókon szereplőknek külön köszönjük, hogy hozzájá-
rultak az esemény dokumentálásához! 

Fotók: HMH
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KEDVES TORDASIAK!
Egy tanévkezdésben mindig benne rejlik az újrakezdés és 
a megújulás lehetősége. Ez most kiváltképp igaz, hiszen 
– reményeink szerint – egy olyan tanévet kezdhetünk, 
amely már inkább hasonlít a járvány előttiekhez, mint 
az előző két, erősen korlátozotthoz.

Megújultunk és folyamatosan újulunk kívül és belül, 
hiszen a tavasz/nyár folyamán megszépült az épület 
utcafrontja (virágoskert fogadja az arra járót), felújítottuk 
a tornaszoba sportpadlóját és átalakult, kicsinosodott a 
tanári szoba is. Immáron az iskola vezetése is megújult, 
hiszen nem csak az igazgató személyében történt válto-
zás áprilisban, de a helyettesek is újak: Varga Szabolcsné 
Gál Gabriella és Szabóné Hegedűs Mónika segíti munká-
mat. Mindent megteszünk tehát, hogy újra öröm és neve-
tés töltse meg a folyosókat és tantermeket, új barátságok 
köttessenek, ugyanakkor szellemileg gyarapodjon, lelki-

leg töltekezzen a diákság. Csupa újdonság az automata 
iskolacsengőtől az elektronikus naplóig és sorolhatnánk...

Ami viszont nem változott, az tanáraink mentalitása. 
Iskolánk nevelői közössége azt a mentalitást preferálja, 
amellyel minden reá bízott gyermekben meglátja a tehet-
séget, a jövő ígéretét. Meggyőződésünk, hogy a siker nem 
cél, a siker egy utazás, és minden dolog lényege abban 
rejlik, hogy nehéz helyzetben, krízis idején hogyan 
viselkedünk. Megőrizzük-e az emberit a kihívások ide-
jén! Mert nehézség nyilvánvalóan lesz az új tanévben 
is, hiszen a vírus, amely az előző két tanévben oly sok 
mindentől megfosztott minket, nem tűnt el véglegesen. 
Körültekintőnek, óvatosnak kell maradnunk továbbra is. 
Közben azonban időt és energiát kell fektetnünk abba is, 
hogy olyan gyerekek nőjenek föl, akik tudják, hogy sze-
rethetők, és azt is megtanulják, hogyan tudnak szeretetet 
adni másoknak.

Ehhez kívánok erőt, hitet, házunknak s hazánknak!
 � Balogh Zoltán igazgató

KÖSZÖNJÜK KOSARAS IGAZGATÓ ÚR!
Kosaras Péter Ákos igazgató idén tavasszal csendben 
köszönt el az iskolától, és máshol folytatja munkálko-
dását. De ne felejtsük el így is – a falu előtt – megkö-
szönni itteni munkásságát.

Nehéz körülmények között került ide az összevont Tor-
das-Gyúrói intézménybe, de bíztunk benne és kiálltunk 
érte. 14 évig vezette az intézményt, mely folyamatosan 

fejlődött, és egyre jobb hírnek örvendett. Sok mindent 
tettünk, találtunk ki közösen, együtt gondolkodva a tele-
pülésért, a gyerekekért. Szép idők voltak, jó rá emlékezni.

Köszönjük Igazgató úrnak a munkáját, az itt létét, 
és kívánjuk, hogy találja meg helyét és az örömét a 
jövőben is!

 � Juhász Csaba polgármester

SIKER AZ  
ÚSZÓBAJNOKSÁGON
2021. július 10-11-én rendezték Dunaújvárosban az 
úszók regionális országos bajnokságának döntőit.
Iskolánk tanulója, Tóth Hunor a Közép-magyarországi 
régióban a következő helyezéseket érte el:
400 gyors: 1. hely
200 hát: 1. hely
100 mell: 1. hely
200 vegyes: 2. hely
100 hát: 2. hely
50 mell: 2. hely
4x50 gyors váltó: 2. hely
4x50 vegyes váltó: 2. hely
50 hát: 3. hely
50 pille: 3. hely
100 gyors: 3. hely
4x50 mix gyors váltó: 3. hely
4x50 mix vegyes váltó: 3. hely
200 gyors: 4. hely
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EDIT NÉNI  
BÚCSÚZTATÓJA
Egyszer egy bölcs embertől megkérdezték, van-e értelme 
az életnek? Ezt válaszolta: „Az életnek önmagában nincs 
értelme, rajtad múlik, hogy adsz-e értelmet neki vagy sem”.

Kedves Edit!
Azon gondolkodtam, hogy tudnám szavakba önteni azokat 
a közös emlékeket, amivel megtöltötted a tordasi iskola éle-
tét. Az itt tanuló gyermekeknek és rajtuk keresztül a szülők-
nek, és a falunak szerzett sok-sok örömet, amellyel ünnep-
napokon, rendezvényeken összekovácsoltál bennünket.
Ha címet kellene adni neki, talán ez lenne a legkifejezőbb:

Szeretet nélkül az élet elSuhan melletted

29 évvel ezelőtt ugyanilyen szerényen, kedvesen és 
mosolygósan beléptél a tordasi iskola kollégái és gyerme-
kei közé. Már akkor tele voltál tettekkel, vágyakkal, alig 
vártad, hogy a gyermekek közelében lehess, hogy peda-
gógiai munkádat, amelyre születtél elkezdhesd. Érezted, 
hogy a tudást csak úgy lehet átadni, ha a végtelen, önzet-
len szeretetedet is vele együtt adod. Ha erre építed a kap-
csolatot a tanítványaiddal, az végigkíséri és segíti őket az 
élet kihívásaival, sikereivel és csalódásaival szemben.

A véredben, a szívedben ott dobogott akkor is, és most 
is a nagybetűvel írt EMBERSÉG és SZERETET szavak. 
Egyszerűen hangzik, mégis milyen hatalmas erővel bír-
nak, hiszen az évek során a tordasi iskola szellemiségét, 
hírnevét öregbítetted vele. Köszönjük Neked kedves Edit! 
Volt benned egy belső – képzeletbeli – kép az élet fájáról, 
amely később jelképpé vált. Ezt az életfát őszinte, tiszta 
szívvel nevelgetted. Kedves mosolyodat, szavaidat, tudá-
sodat adtad, hogy minden egyes kis fát, kis csemetét, a 
gyökerek megszilárdításával tudd útjára bocsájtani, hogy 
kiteljesedve értékessé válhasson.

TE ezt tetted, odaadó szeretettel, szívből, az egész 
lényeddel, megjelenéseddel mindig megnyugtató hangod-
dal óvtad, védelmezted ezt az életfát, a gyermekeket. Több 
száz tordasi és környékbeli tanuló, most már felnőttek, 
sokan közülük már apukák, anyukák. Neked köszönhetik, 
hogy biztos alapokkal boldogulni tudnak az élet olykor 
nehéz viharaiban. Orvosok, kutatók, mérnökök, sporto-
lók lettek, de bármilyen szakmát sorolhatnék, akik kike-
rültek innen az iskolából becsülettel élik életüket. Hány 
gyermeknek jelent ez a név, Somfai Edit néni, egy belső 
képet, melyben félreismerhetetlenül egy arc jelenik meg, 
aki segíteni akar, mindig átadni a legfontosabbat, tanítani 
a tananyagon túl, ahol az emberség, a becsület, és az igaz-
ságosság a lényeg. Biztos vagyok benne, hogy ezeket az 
értékeket, amit még tiszta kis agyukkal magukba szívtak, 
egy életen át kíséri őket és sosem felejtik. Tanítani a szépre, 
a jóra, a legszebb versekre. Időt nem kímélve készítetted 
őket fel a versenyekre, verseket, feladatokat kerestél nekik, 

hogy eredményesek legyenek, ezzel arra tanítva őket, hogy 
a jól elvégzett munkának értelme van. Sokszor éjszakáidat 
is feláldoztad a tanítványaidért, mert tudtad, érdemes.

Mennyi vidámságtól, mennyi nevetéstől hangzott a 
sok-sok kirándulás, erdei tábor élete. Kicsit kiszabadul-
tunk a napi feladatokból, a budapesti, érdi színházak 
előadásai érdekes világba vitték a gyermekeket az iskola 
falai közül. De jó is volt felszabadultan együtt lenni!

A mai technika lehetővé tette, ha néha csak egy lájkkal, 
de jelezted, még mindig figyelemmel kíséred a sorsukat, 
mint a 2. anyukájuk, mert sok esetben azok is voltunk. 
Mint a legtöbb anya – emlékszem –, Te mindig kerested a 
mentséget azok számára, akik bajba keveredtek. Szavaid 
régen és most is megnyugtatók, terád mindig lehetett és 
most is lehet számítani, a szavaidnak ereje van. A tisz-
telet nem kötelességből jár neked, hanem a lényedből, a 
kisugárzásoddal kivívtad magadnak.

A kis csemetéket, melyek e falak között biztonságban 
megerősödtek persze nem csak elültetni kellett, hanem 
folyamatosan ápolgatni, így tetted ezt a szülőkkel egyet-
értésben, mindig tisztelettel példa értékűen a szülői érte-
kezletek és fogadóórák alkalmával. Te a segítés oldaláról 
közelítetted meg a problémákat, mindig a megoldást ker-
ested, mert a hivatásod és önmagad egyek vagytok.

A falu közössége és az iskola falai beszívták megnyug-
tató hangodat, őrzik lépteid nyomát. Beírtad magad a 
történelmébe! Hiányozni fogsz nagyon! A világ forgandó, 
mindig jönnek újak, de Te, Te voltál.

Megtapsolunk most és megköszönjük, elismerjük, mél-
tatjuk munkádat. Hiszen 13 év igazgatóhelyettesi tevé-
kenységedet is ugyanolyan odaadással, szervezőkészség-
gel és gyakorlatiassággal végezted a mai napig.

Kedves Edit! Tudom, hogy felsorolni nem lehet, meny-
nyi mindent tettél értünk, a környezetedért, hiszen min-
den nap egy-egy vidám külön történet lenne. Mégis most, 
hogy a kis életfákat elültetted, azok gyönyörűen levelet, 
virágot, sőt újabb kis rügyeket hajtottak, a tavaszból most 
a valóságban is nyár lesz, s közeledik a vakáció. Teljes 
szívemből kívánok neked jó egészséget, kívánok örömet, 
boldogságot, kívánok békés elégedettséget és soha, soha 
nem múló szeretetet. Feledhetetlen volt Veled dolgozni!

Szeretettel: Az iskola közössége nevében
 � Ihászné Sali Erzsike
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KÖNYVAJÁNLÓ
A Kálvin téri kripta titkai

A könyv részletesen ismerteti a budapesti református 
templom és a körötte lévő terület történetét az 1700-as 
évektől, ennek megismerése után pedig olvashatjuk a 
feltárt kriptában elhelyezett hetvenegynéhány elhunyt 
személy rövid életútját, kiben létét. Például Almási 
Balogh Pál, orvos, nyelvész, az MTA tagja, Fáy András 
író, politikus, Hermina Mária Amália osztrák főher-
cegné, magyar királyi hercegné, Szodoray László tanuló, 

Vay Károly gróf, Honvéd őrnagy, Wesselényi Miklós.
„Első és legismertebb budapesti temploma a református 
egyháznak a Kálvin téri volt. A Deák téri evangélikus 
templom után ez a második legnagyobb protestáns temp-
lom a fővárosban. Hiteles bizonyítéka a reformkori Pest 
fővárossá fejlődésének, társadalmi és kulturális emelke-
désének.” (Csontó Sándor)

 � Krajnyák Zsuzsa

MESEVÁR HÍREK
Kemény dió, mogyoró,
kis mókusnak ez való.
Odújába elrakja,
Télen elropogtatja.
Gólya, gólya, kelep, kelep;
Gólya, fecske hamar elment;
Elmúlt a nyár, itt az ősz;
Görög dinnye, török tök.

„Elmúlt a nyár, itt az ősz kampós bottal jár a csősz” Mon-
dogatjuk ilyentájt oly sokszor. 

Örömmel készültünk a gyermekek fogadására. Az 
óvoda épületében tisztasági festésre és lámpatest cserékre 
került sor augusztusban. Az épület ózonos fertőtlenítése 
is megtörtént. Így szép, tiszta, rendezett környezetben 
tudjuk fogadni a gyermekeket. A nyár végéhez közeledve 
egy kicsit barkácsoltunk is. A hulladék újrahasznosítás is 
hozzá tartozik óvodai mindennapjainkhoz. Idén ötletes 
és színpompás biciklitárolókat készítettünk raklapokból. 
Fúrtunk, faragtunk, sürögtünk, forogtunk, hogy mielőbb 
pompájában ragyogjon a Mesevár. Szorgos segítő kezek 
nélkül sokkal nehezebben mentek volna az előkészüle-

tek. Köszönet a segítségért az önkormányzat dolgozói-
nak, Juhász Csabának, Papp Sándornak, Kökény Tibor-
nak, Kerek Szabolcsnak, Elaforg 2000 Kft.-nek, Cravero 
Teréznek, Ujszásziné Antal Ildikónak, Fuszkó Viviennek, 
Zéman Viktornak, Besenyei Lászlónak, Diósi Endrének és 
az óvoda dolgozóinak. 

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária
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VÁLTOZÁS  
A KÖNYVTÁR  

NYITVATARTÁSÁBAN!

Hétfő:  8:30 - 14:30
Kedd:  13:00 - 18:00
Szerda:  8:30 - 14:30
Csütörtök: szünnap
Péntek:  14:00 - 19:00
Szombat:  8:30 - 11:00

Minden hónap első szombatján zárva.
Szeptember 28-án kedden zárva.
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A BOSCOFESZT 
A BoscoFesztet idén immár 7. alkalommal szer-
vezte meg július 19-23. között a Szalézi Ifjúsági 
Mozgalom Péliföldszentkereszten. A 14-18 éves 
fiatalok, közel 200-an jöttek össze az ország 
különböző pontjairól. Tordasi Oratóriumot F. 
Anna, T. Álmos, M. Zita, M. Barbi, Kati nővér és 
én képviseltem.

A táborban barátságos emberekkel találkoztam, és 
nagyszerű programokkal sikerült töltődnöm. Lel-
kiest a tóparton, hajnali túra és rengeteg előadás 
volt. Az előadók az élettörténetüket mesélték el, 

hogy ők hogyan élték meg az élet nagy kihívásait, 
a sötétségből hogyan jutottak a fényre. Számomra 
naponta a fénypont, a strand idő volt, a tóparton 
is lehetett kézműveskedni, röplabdázni és beszél-
getni a Szalézi szerzetesekkel. A hét témája a 
„Lámpást adtál kezembe”, melyhez kapcsolódóan 
reggel és este az animációs csapat tagjai remek 
színdarabokat adtak elő. Az utolsó előtti napon a 
misére elegáns ruhába mentünk, mert este gyer-
tyafényes vacsora tette meghittebbé az utolsó 
estét. Én nagyon jól éreztem magam, remélem 
jövőre is ott lehetek! 

 � Bilik Patrícia

NYÁRI ORATÓRIUM
Az idei év mindannyiunk számára rendhagyó volt. 
Ezért nagy öröm volt számunkra, hogy idén is meg-
nyithatta kapuit nyáron az oratórium, ezúttal harma-
dik alkalommal. Az animátorok már tavasszal neki-
láttak a szervezésnek, hogy a gyerekek számára minél 
szórakoztatóbbá varázsolják ezt a két hetet. Témánk 
az év strennájára építve a remény volt; jelmondatnak 
pedig egy szót választottunk: Örüljetek! Ezt négy 
szent életének feltérképezésével, kisebb csoportokban 
dolgoztuk fel. 

Reggelente egy rövidebb színdarab keretein belül adtuk 
át a napi üzenetet, ezt követték a napindító gondo-
latok, melyek szintén az animátorok ténykedéséhez 
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Gavettone Tordason
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köthetők. Ezután vonultunk el a korosztály szerinti 
csoportokba, ahol tovább gondolkoztunk együtt a 
témában, játszottunk.

Az együtt töltött időből természetesen nem maradha-
tott ki a közös játék, ének. A meleg idő ellenére nagy lel-
kesedéssel fogócskáztunk, számháborúztunk együtt és 
frissültünk fel egy-egy vizes játék keretében. Ebéd után 
kicsit megpihentünk, ekkor színes és változatos kézmű-
ves foglalkozások közül választhattak a gyerekek: készí-
tettünk például papírmasé tálakat, rizspárnát, sárkányt 
is. Egy nap autóbusszal a Budai-hegyekbe kirándultunk, 
reggel a nővéreknél jártunk, majd gyermekvasutaztunk, 
s végül megmásztuk a János-hegyet.

A két hét során együtt imádkoztunk és két szentmise 
keretein belül hálát adtunk Istennek. Ezekre az alkal-
makra szép énekeket tanultunk meg, gitárkísérettel. 
Az egyik misén ketten Kisanimátor, míg hárman 
Animátor ígéretet tettek.

Az utolsó napot a szülők részvételével zártuk. Bemutat-
tunk a héten tanult táncok közül párat, melyet a csataki-
áltások követtek: mindenki büszkén megmutatta melyik 
csapatba tartozott addig. Végezetül képek segítségével 
visszaemlékeztünk a megannyi szép pillanatra, és egy 
finom fagyi, valamint egy jó beszélgetés keretében búcsút 
vettünk egymástól a nyár további részére. 

Nagyon sok szép emléket gyűjthettünk az együtt töl-
tött idő alatt. Reméljük jövőre, valamint az évközi ora-
tóriumok alkalmával ismét találkozhatunk új és régi 
barátainkkal! 

 � Milichovszky Zita, szalézi animátor

Az Erzsébet-kilátónál

Andorfy Ottó várt ránk a gyermekvasúton

A 101 éves Annuska nővér és az animátorok

Nyári Oratórium résztvevői
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HÍREI
Július másodikán, pénteken, egyesületünk megtartotta 
éves Közgyűlését. A beszámolók elfogadása mellett 
oklevelekkel köszöntük meg azon tagtársaink munkáját, 
akik már 30 éve támogatnak minket, és azoknak, akik az 
elmúlt években kiemelkedően teljesítettek. A Közgyűlés 
résztvevői szavazhattak az új elnök, a vezetőségi tagok 
és a Felügyelő Bizottsági tagok személyéről. A jelenle-
vők szavazatai alapján megválasztott tisztségviselők:

VEZETŐSÉG:
Márkus Pál – elnök
Cifka János – gazdasági vezető
Fekete Zsófia Fruzsina 
Gucsek László
Szakmáry Zoltán

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Márki Ferenc – FB elnök
Müller Istvánné
Völgyi Zoltán

Augusztus 14-én ünneplőbe öltöztettük a Hangya 
Művelődési Házat. Már a délelőtti órákban sok szorgos 
kéz dolgozott a dekoráció elkészítésén, a terítésen az éte-
lek és italok előkészítésén. A nagy odaadással és szakérte-
lemmel készült pörkölt mellett, sorra érkeztek hozzánk a 
finomabbnál-finomabb házi sütemények. Vezetőségünk 
tagjai, házastársai, tagjaink hatalmas lelkesedéssel, szere-
tettel, sok-sok meglepetéssel készültek és izgatottan vár-

ták a délután érkező vendégeket, tagtársakat. Az ünnep-
lés apropóját az egyesületünk 30 éves évfordulója 
adta. Köszönjük, hogy Erdélyi Zoltán, Kántor Ferenc, 
és Völgyi Zoltán természetbeni hozzájárulással segített 
az est sikerében.

Vendégeinket az új elnök, Márkus Pál köszöntötte, 
majd Juhász Csaba polgármester méltatta a Tordasi 
Polgárőrség áldozatos, önkéntes, ellenszolgáltatás 
nélkül végzett munkáját. A résztvevőket Porc Barna-
bás egy szívhez szóló verssel ajándékozta meg, Andorfy 
Ottó pedig ismertette a 30 év satisztikai adatait.

A legtöbb szolgálatot adó tagjaink:
Gucsek László 574
Turda Sándor 471
Andorfy Ottó 357
Gucsekné Márkus Brigitta 342
Derecskei János 334
Szénási Zoltán 323
Téglás Lajos 320
Téglás Margó 268
Pántya János 253
László Endre 252
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Folyamatosan, aktívan szolgálatot adó tagtársaink:
Andorfy Ottó 
Cifka János
Derecskei János
Hídvégi Ferenc
Lászlóné szabó Julianna
Müller Istvánné
Szénási Zoltán
Turda Sándor

A sok meglepetés között egy kisfilmmel készültünk az 
elmúlt 30 év emlékeiből, mellyel sok tagtársnak csal-
tunk mosolyt, örömkönnyeket arcára.

A köszönetnyilvánítás sem maradhatott el, hiszen tagja-
ink odaadó szolgálata, segítsége és támogatása nélkül a 
Tordasi Polgárőrség nem működhetne:

„Szeretném megköszönni alapító tagjainknak, vezetőségi tag-
jainknak áldozatos munkáját, amelyet 30 év alatt tettek az 
egyesületünkért, a falu biztonságáért, a rendezvényeinken 
való részvételért. Szerintem mindannyiunk nevében beszélhetek, 
amikor visszaemlékezem arra, hogy mennyire jó volt az első 
szolgálatot adni, és mennyire megtisztelő ennek a szuper csa-
patnak a tagja lenni. Átvenni a stafétát, a tapasztalatot azok-
tól, akik ezt tíz, húsz vagy harminc éve csinálják. Köszönjük az 
iránymutatást, a segítséget a veteránoknak! Igyekszünk meg-
szolgálni a bizalmat, helytállni úgy, ahogy ezt láttuk önöktől, 
tőletek. Szeretnék köszönetet mondani minden volt és jelenlegi 
tagunknak az eddigi munkájáért. A feleségeknek, a férjeknek, 
hogy támogatták, nélkülözték párjukat vagy házastársukat 
éjszakákon át. Emlékezzünk meg azokról a társainkról is, akik 
sajnos, már nem lehetnek közöttünk. Végezetül, de nem utolsó 
sorban, szeretnék köszönetet mondani annak a két embernek, 
akik már 22 éve szíve, lelke a csapatnak: Andorfy Ottónak 
és Andorfyné Pintér Andreának.” – Márkus Pál, elnök

Az ízletes vacsora, az ünnepi hangulat koronája a két, Tor-
dasi Polgárőrség színeibe öltöztetett hatalmas torta volt.

A sok előkészületbe, a lebonyolításba, az estbe fektetett 
energia minden perce duplán megéri, amikor a szervezők 
ilyen visszajelzéseket kapnak azoktól, akiknek készültek, 
akiket szeretettel vártak:

„Nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam, és nagyon megkö-
szönöm, hogy nem felejtettek el. Köszönöm Gucsek Lászlónak 
és Briginek, hogy elvittek és vigyáztak rám. Köszönöm a figyel-
mességet!” – Siebig Hilda

„Megtisztelő volt, hogy meghívtak minket ennyi év után is! 
Minden nagyon jó volt, bőséges volt az étel, jó volt a hangulat, 
örültünk a meglepetéseknek. Nagyon jól éreztük magunkat! 
Olyan jól esett, hogy ennyi ember eljött!” – Gurabi Tiborné, 
Ani néni

Az augusztus 20-ai Falunapon, a Tordasi Polgárőrség 
és részt vett. Tagtársaink egyik fele segítséget, támoga-
tást biztosított a rendezvény sikeres lebonyolításában, 
másik fele pedig főzőtudományát próbára téve indította 
csapatát a főzőversenyen.

Gazdag, élményekkel teli nyarat tudhatunk magunk 
mögött és bátran kijelenthetjük, hogy a Tordasi Polgárőr-
ség közössége a legnagyobb létszámú és legtöbb új tagot 
toborzó közösség Tordason. Mindez tagjaink szeretettel-
jes, odaadó és befogadó hozzáállásának köszönhető! 

Ha Te is szeretnél egy szuper csapat tagja lenni, érdekel a 
falu közbiztonsága, a lakosság védelme, akkor csatlakozz 
Te is a Tordasi Polgárőrséghez! Várunk szeretettel!

Toborzással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken 
érdeklődhetsz:

Márkus Pál: +36 30 727 69 10
Lászlóné Szabó Julianna, Baba néni: +36 30 432 17 50
Cifka János: +36 30 932 95 56
Gucsek László: +36 70 371 70 67
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JELES NAPOK, NÉPSZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK

SZEPTEMBER  
Őszelő hava

A régi hagyományok szerint Máté (szeptember 21.) napja 
után kellett a telelő és a sokáig eltartható gyümölcsö-
ket leszedni. Az e hónap végén ásott és forgatott agyag 
különösen alkalmas kemencézéshez, falazáshoz, tapasz-
táshoz, mivel abban már semmilyen féreg nem lakozik. 
Különösen alkalmas időszaknak tartották még padlások 
és kamrák sarazásához.

Szeptember 1-től tilos volt a szőlőterületre szekérrel 
behajtani, oda abroncsos edényt bevinni. Úgy tartották, 
hogy az ekkor hízásra fogott sertés étkes lesz és kövérre 
kerekedik. E napot tartották még alkalmasnak az őszi 
búza és rozs elvetésére. Ha fénylőn és melegen sütött a 
nap, akkor úgy vélték, hogy október elejéig nem köszönt 
be a hideg. Ekkortól állították ki a szőlőcsőszöket is, hogy 
a kártevő vadakat és dézsmáló madarakat elriasszák. 
2-től a nyár már csak a „hőség maradékát adja”. Jó idő-
szak a répa felszedésére, a tavasszal vetett kender vagy a 
megkésett lent betakarítására. A Kárpátok egyes vidékein 
úgy hitték, hogy 4-től, naplemente után az erdő-szellem 
garázdálkodik a gazdaság körül. Szétszórja a kévéket, 
felborogatja a kazlakat, széthajtja az állatokat, a gazdák 
szerszámait összecseréli. Ezért az idősebb férfiak nagy 
subába öltöztek és bottal felszerelkezve őrködtek este 
a gazdaság körül, egészen hajnalig. Főként persze azért, 
mert ezeket a kalamajkákat az erdő szelleme helyett, 
rendszerint a fiatal legények okozták. Akit elkaptak, 
azt meztelenre vetkőztették és szégyenszemre kötélen 
végigvezették a falun. Szeptember 5. Lőrinc napja. Úgy 
tartották, hogy ekkortól a dinnye már ízetlenné válik, 
mert „Lőrinc belepisil a dinnyébe” és az uborka sem 
igazán ehető. Többfelé ekkor szedték fel a burgonya egy 
részét. Szeptember 8. Kisboldogasszony napja, amikor 
a keresztény nép Szűz Mária születését ünnepli. Szokás 
volt ekkor a napfelkeltét a szabadban várni. Azt tartották, 
hogy akinek „érdeme van rá”, megláthatja a kelő napban 
Szűz Máriát. Kenyeret ekkor nem süthettek, nem főz-
hettek és nem is moshattak az asszonyok. Házimunkát 
sem végezhettek, de a kertben-mezőn dolgozhattak. A 
dióverés és szedés ideje, sokfelé ekkor kezdték az őszi 
vetést is. Ünneplőruhába öltözve és szótlanul, az előző-
leg (a gazda által) megáldott vetőmaggal. A vetőmagok 
sok helyen kiterítették, hogy érje a hajnali harmat, így a 
következő évi gabona sem fog üszkösödni. E nap népies 
megnevezése a Fecskehajtó Boldogasszony napja, hiszen 
úgy regélték, hogy Boldogasszony ekkor bocsátja mele-
gebb vidékre a vándormadarakat. Sokfelé ekkor gyüle-
keztek a fecskék. A következő napoknak is megvoltak a 

maguk babonái. Egyiken nem illett rokonokhoz menni, 
munkában zavarni őket; másikon pedig nem szabadott új 
dologba kezdeni, éles, szúró vagy vágó eszközt érinteni; 
vagy éppen koszorút fontak a zab, árpa és a len szárából, 
hogy a jövő évi aratás is sikeres legyen. 

14-e néhol egyfajta jeles nap volt. Ekkor ültették lóra 
először a kisgyermeket. Az addig szabadban dolgozó 
mesterek ekkortól már zárt-fedett helyen munkálkodtak. 
Egyes helyeken pedig a kisebb fákra gyümölcsöket és 
szalma díszeket aggattak, kézműves- és termény vásáro-
kat tartottak. A következő napokban különösen ügyeltek 
a kecskékre, birkákra, ólakat takarítottak, füsttel tisztí-
tották. Majd a saját házaikat is kitakarították, lomtala-
nítottak. Néhol pedig kezdődött a hagyma betakarítása. 
19-e némely vidékeken dologtiltó nap volt, közös, sza-
badtéri főzéssel, étkezéssel és mulatozással. Ekkor illett 
a vitás dolgokat tisztázni, a haragosoknak kibékülni. A 
csordások e naptól kezdve nem dolgoztak, helyettük a 
gazdák hajtották és legeltették teheneiket. Szeptember 
21-ét tarották néhol a legalkalmasabbnak az őszi búza 
vetésére, több helyen viszont „Gazos Máténak” nevezték 
e napot és tiltották a szántást (mivel az ekkor művelt 
földet úgyis felveri a gaz). Máshol termény-ünnep volt, a 
betakarítási és mezei munkák lezárásaként, a gabona- és 
gyümölcs-termés ünneplése, hálaadás a Földanya gondos-
kodásáért, a természet ajándékaiért. Vásárokkal, mulat-
sággal ünnepelték, néhol fatányérra kenyeret, gyümöl-
csöt és gyertyát tettek, majd áldozatként a folyó vizére 
eresztették. Kezdődött a kompót- és lekvárfőzés, gyü-
mölcsaszalás időszaka. A hagyomány szerint 23-án volt 
az őszi nap-éj egyenlőség ideje. Sokfelé ehhez a naphoz 
kötődtek a különböző termékenységi és hálaadási ünne-
pek, az ősi rítus maradványok felelevenítése (kivonulás 
a természetbe, tűzgyújtás, körtánc, mulatozás). Másnap 
folytatódott az ünnep. Néhol ekkor tartottak próba szü-
retet, melynek eredménye eldöntötte a nagyszüret idejét.

SZÜRET, ŐSZI VETÉS IDEJE
Általában szeptember 25. és október 25. közötti időszak. 
A szőlő leszüretelésének és feldolgozásának ideje. Az őszi 
kenyérgabona vetésének legfőbb ideje.
Szeptember 27-én fejeződtek be a kerti munkálatok, 
zöldségfélék begyűjtése. Ekkor kezdődött a káposzta 
savanyítása, a zöldségek szárítása, aszalása. Ezt a napot a 
kalákában végzett munka, a közös étkezés és mulatozás 
tette emlékezetessé. Felvidék egyes melegebb vidékein és 
Buda környékén 28-án kezdődött a szüret. Többfelé ekkor 
kezdték behajtani a ridegtartású marhákat a legelőkről.

KISFARSANG ÜNNEPKÖRE
A szeptember 29-től november 25-ig tartó időszakot kis-
farsangnak nevezték, ugyanis ekkor tartották a szüreti 
mulatságokat, állatbehajtási ünnepeket, mesterség-napo-
kat és vásárokat.
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CSERKÉSZÉLET  
NYÁRON
Minden évben a cserkészélet megkoronázása a cserkész-
tábor. Idén sokáig nem tudtuk lesz-e lehetőségünk meg-
szervezni, de Istennek hála, július 10-én útra kelhettünk 
Lábatlan irányába, hogy együtt táborozzunk a százha-
lombattai és kelenföldi csapattal, összesen majdnem 140 
cserkész. Idén már mi is szép létszámmal voltunk jelen, 
összesen 19 kiscserkész, cserkész és családos tagunk vett 
részt a táborban, közülük többen tordasi lakosok.

Az alaphangulatot megadta a görög mitológiából ihle-
tett keretmese, melynek része volt Zeusz, Hádész, Posze-
idón, Héra, Aphrodité és sokan mások. Mi magunk is a 
görög poliszok képviselői voltunk.

Szinte csoda, hogy minden programunkat meg tudtuk 
tartani, az időjárás kegyes volt hozzánk, a 10 nap alatt 
egyszer áztunk el, akkor legalább nagyon.

A teljesség igénye nélkül megemlítenék pár programot; 
kézműves nap (kitűző készítés, hajfonás, henna), tábori 
építmények készítése (csajkafa, mosdótál, cipőtartó), kirán-
dulás, vizes nap, erőpróbák, lelki nap, kereskedő játék. Mégis 
a cserkészélet lényegi eleme az, hogy ilyenkor 5 illetve 10 
napig a semmiből kell felépítenünk és működtetünk egy 
tábort. Együtt, vállt vállnak vetve. Itt senki nem henyélhet, 

minden szorgos kézre szükség van. A gyerekeink mind meg-
állták a helyüket, elképesztő ügyességről, megbízhatóságról 
és talpraesettségről tettek tanúbizonyságot.

Olyan közösség kovácsolódott össze ezek alatt a napok 
alatt az erdő mélyén, akik egymást segítették, a vitákat 
elsimították, testben és lélekben kiegyensúlyozottabbak 
lettek, magukba szívták az erdő szagot és szeptembertől 
úgy kezdik meg az őrsi foglalkozásokra járást, hogy egy 
hatalmas élménnyel lettek gazdagabbak.

Ezúton is köszönjük a befogadást a százhalombattai 
1026-os Szent László csapatnak!

Szándékunkban áll idén szeptembertől még több gyer-
meket felkészíteni a táborra és foglalkoztatni őket év köz-
ben. Akit érdekel a cserkészet, szívesen kipróbálná magát, 
vagy úgy gondolja, gyermekének jót tenne, az keressen 
minket bizalommal! Az idei év első őrsi foglalkozása 
szeptember 18-án lesz 10 órakor a martonvásári iskola 
udvarán. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Elérhetőségek:
Farkas-Nagy Veronika 
06305731635 huuberta@gmail.com
Taller Dénes  
06305885354 taller.denes@gmail.com
Klambauer Mónika 
06308467437 nmonika1@gmail.com
Facebook: Martonvásári cserkészek

Szeptember 29-től tehát megkezdődött az őszi lako-
dalmi időszak is. Ekkor hajtották vissza a György napján 
(április 24.) kihajtott állatokat. Régi pásztor ünnep, a pászto-
rok számadásának ideje. A nőknek tilos volt mosni. A néphit 
szerint ekkortól „bezárul a természet”, vagyis a méhek már 
nem gyűjtenek, a halak a víz mélyére húzódnak és már a fű 
sem növekszik ezután. A hónap utolsó napja pedig a háziál-

latok szemléjének és elhelyezésének ideje, a téli felkészülés 
kezdete volt. A nyári szállásokból ekkor költöztek át a télibe. 
Napi fő feladatok pedig az ólak takarítása és javítása, a beteg 
állatok ellátása, gyógyítása voltak.

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

Szeretettel köszöntjük 
Bence Győző lelkipásztor 
urat és családját  
gyülekezetünkben!

„Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándé-
kaid.” Péld. 16:3

Július közepe óta újra állandó lakói vannak a gyúrói parókiá-
nak. Bence Győző, felesége Bence-Molnár Eszter és 9 hónapos 
kisfiuk, Samu költöztek be a nemrégiben felújított lelkészla-
kásba. Bence Győző nagytiszteletű úr személyében újabb lel-
kipásztor érkezett a Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egy-
házközségbe, hogy Süller Zsolt nagytiszteletű úrral az eddigi 
feladatokat megosztva, és sok, már régóta vágyott missziói és 
gyülekezetépítési célt teljesítve, Isten áldásával tovább növelje 
hitben és erőben a települések evangélikusait. 

Őket kérdeztem eddigi szolgálatukról, életükről, családjukról, 
és céljaikról gyülekezetünkben.

Milyen családi környezetből, és milyen gyülekezeti háttérrel 
érkezett a Tordas-Gyúrói Evangélikus Egyházközségbe? Kérem, 
mutassa be az utat, ami ahhoz vezetett, hogy a szülei példáját 
követve Ön is lelkipásztor lett!

Többgenerációs lelkészcsaládba születtem. Édesapám és 
édesanyám is lelkészek. Először a Beledi Gyülekezetben 
szolgáltak, majd átköltöztünk Bakonycsernyére. 12 éves 
voltam, amikor a Budavári Gyülekezet hívta meg őket 
szolgálatra. Itt konfirmáltam, itt kezdtem el ifjúsági 
órára járni, itt kezdődött az első ifjúsági szolgálatom is. 
Amikor a Teológiára kerültem, szintén a Budavári Gyü-
lekezetben kezdtem el vasárnapi gyerek-bibliaórákat tar-
tani, ifisként az iratterjesztésben végeztem szolgálatot, 
és a budavári gyülekezetben ismerkedtem meg a cserké-
szettel is. Édesapám küldött a bátyámmal együtt, először 
nem szívesen mentünk. Az első alkalom után azonban 
minden pénteken részt vettünk a gyűléseken. Úgy érez-
tük, megtaláltuk a helyünket. Szépen lassan vezetőkké 
nőttük ki magunkat, végig kísértük azt, ahogyan a csapat 
felépült és növekedett. A vezetőképzőket is elvégeztem, 
sőt kiképző is voltam. Amikor parancsnokként távoztam, 
már 70-80 fős volt a kezdetben maroknyi csapat. Nagy 
élmény volt ez az életemben. Azt szoktam mondani, 
hogy a teológia mellett a cserkészet számomra az egyik 
legfontosabb iskola volt. Az itt megszerzett tudást és 
tapasztalatot a mai napig kamatoztatom lelkészi szolgá-
latom mindennapjaiban. 

Az elhívásom is a cserkészethez kapcsolódik. Az egyik 
vezetőképző táborban volt egy hivatástisztázó hétvége, 
ahol az egyik előadó, egy ferences szerzetes azt mondta, 
hogy aki mások életét kíséri, az többszörös életet él. Ez 
akkor megérintett, és arra gondoltam, valóban, milyen 
gazdagító lehet másokat kísérni életútjukon. Akkor 
fogalmazódott meg bennem, hogy jó lenne ezt nemcsak a 
középiskola mellett szabadidős tevékenységként végezni, 
hanem hivatásomnak tekinteni. Eleinte inkább a pedagó-
gia érdekelt, tanítani szerettem volna, de aztán az érett-
ségi környékén kikristályosodott bennem, hogy a teológia 
iránt érzek inkább elhívást. A felsőoktatási jelentkezési 
határidő azonban már nagyon közel volt, és úgy éreztem, 
nem szeretnék hirtelen beleugrani ebbe a döntésbe. Úgy 
döntöttem, először egy régi álmomat valósítom meg, és 
az érettségi után nem egyetemre, hanem a faipari techni-
kumba jelentkezem, és kitanultam az asztalos szakmát. 
Letettem a technikus vizsgát, a vizsgamunkám az az író-
asztal, amit a mai napig használok, de az ágyunkat és a 
konyhabútorunkat is én készítettem. Ettől a két évtől a 
szakma megtanulása mellett azt is vártam, hogy megerő-
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sítést kapok az elhívásomra, ami meg is történt. A képzés 
nyári szünetében ugyanis az unokatestvéremmel ketten 
elmentünk egy magunk által szervezett „remete táborba”.  
Ez azt jelentette, hogy kivonultunk a közeli erdőbe, sátor-
ban laktunk, összeállítottunk magunknak egy napi litur-
giát, és egy listát, hogy milyen olvasmányokat fogunk 
olvasni, hogyan étkezünk puritán módon. Összességében 
Istennek szenteltük azt a pár napot. Ez egy lelkigyakor-
lat volt mindkettőnknek. Itt kaptam megerősítést, hogy 
valóban teológiára kell mennem. 

Az utolsó teológiai évemben Nagyvelegen kezdtem 
helyettesítő szolgálatot, amit a Bakonycsernyén töltött 
hatodéves gyakorlat alatt is folytattam. A gyülekezet 
szerette volna, ha hatodév után is maradok náluk, ezért 
az északi egyházkerület püspökétől kikértek. Így foly-
tathattam az ottani szolgálatot. Végül 2018-ban került 
sor a beiktatásomra. Összesen kilenc évet töltöttem el 
Nagyvelegen. 

Mik azok a feladatok, amiket úgy érez, hogy a gyülekezetünkbe 
érkezve kiváltképpen szívesen végezne?

Az adminisztratív és pénzügyi feladatokon kívül minden 
részét nagyon szeretem a hivatásomnak. Ez a színesség 
engem külön motivál a munkám során, hiszen külön-
böző alkalmakon, állandó csoportjainkban foglalkozunk 
a legkisebbekkel, az ifjúsággal, a fiatal felnőttekkel, a 
középkorúakkal, és sokat beszélgetünk az idősekkel, 
jelen vagyunk az élet indulásánál és a befejezésnél, majd 
az ittmaradók gyászában is.  

Mindezek közül nagyon szeretem, és leginkább a maga-
ménak érzem az ifjúsági munkában a táborok szervezését 
és vezetését. Ezen kívül, ha a járványhelyzet engedi, és 
az Országos Egyház megszervezi idén a bábtalálkozót, 
arra szeretnék egy gyülekezeti csoportot felkészíteni. Én 
már 9 éve járok ezekre a találkozókra, és mindig élmény 
a felkészülés és a részvétel is a gyerekekkel. Ezen kívül 
szeretném megismertetni a Húsvét hajnali istentisztele-
tet a gyülekezettel, ha van rá fogadókészség, mert nekem 
ez a Húsvét ünnepéhez nagyon szorosan hozzákapcsoló-
dik. Minden alkalommal felemelő élmény, mikor a sötét 
templomban felgyullad egy szál gyertya, aminek a láng-
ját továbbadva kezd kivilágosodni a templom, miközben 
fokozatosan a nap is felkel, és a végén a nap fénye világítja 
be a templomot, eltűnik a sötétség. Annyira gyönyörű a 
liturgia önmagában, hogy az embernek nincs hiányérzete 
akkor sem, ha nagyon kevesen vannak egy ilyen alkal-
mon. A többi terv és program majd Süller Zsolt lelkész 
úrral és a presbitériummal való közös gondolkodás után 
alakul ki.

Van-e olyan igeszakasz az életében, ami meghatározó volt az 
élete valamely időszakában?

Az ordinációmra választott igém a Példabeszédek köny-

véből való: „Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek 
szándékaid.” (Péld. 16:3). Sokszor aggodalmaskodom az 
előttem lévő feladatok, történések miatt. Ez az igesza-
kasz azonban mindig felismerteti velem, hogy ha saját 
erőmből próbálok végrehajtani valamit, és azt gondolom, 
hogy én kell legyek a mozgatórugó, akkor méltán aggó-
dom. Ezzel szemben, ha Istenre bízom azokat a felada-
tokat, amiket tőle kaptam, sokkal felszabadultabban 
tudom végezni a rámbízottakat.

Feleségét, Bence-Molnár Esztert is arra kértem, mondja el, hon-
nan érkezett, melyik gyülekezetben töltötte a gyermekkorát, ő 
milyen hivatást választott, és hogyan látja, melyik területen 
szeretne a tordas-gyúrói gyülekezet életében aktívan részt venni.

Székesfehérváron születtem, és ott is laktam 18 éves 
koromig. Szüleim vegyészmérnökök, van egy nővérem. 
Óvodáskoromtól a Fehérvári Evangélikus Gyülekezetbe 
jártam. Nekem nagyon sokat jelentett a közösség, meg-
fogott a hit, meghatározó volt számomra az ott töltött 
idő. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki 
Karán tanultam tovább, ott keresztény közösséghez nem 
csatlakoztam. Eleinte visszajártam a székesfehérvári 
ifire, amennyire tudtam. A táborokba is visszamentem 
segítőként. Győzőt is egy ilyen alkalommal ismertem 
meg, a fehérvári gyerektáborban, Nagyvelegen. Építész-
mérnökként végeztem, majd az egyetem után egy évet 
dolgoztam, aztán elvégeztem a CEU-n a Kulturális Örök-
ség Tanulmányok képzést. Ezután egy olyan irodánál 
dolgoztam, amely azóta is a szívügyem: természetes 
alapanyagú épületekkel, vályogházakkal foglalkozunk, 
környezettudatosság célzattal. Az örökségvédelem és a 
népi építészet is az egyik fő témánk. Felújításokat és új 
házakat tervezünk. Onnan jöttem el gyesre és oda vár-
nak vissza annak letelte után. Rajzolni nagyon szeretek. 
Ahogy időm engedi „skretchbook”-ozni szoktam, ami 
skiccelgetést jelent magyarul. Ilyenkor feltöltöm a képei-
met az Instagramra is. A rajzolás iránti vágy mindig ben-
nem pislákol, bár mostanában Samu és a háztartás mellet 
már a napi 5 perc ilyen irányú elfoglaltságnak is örülök.

Én alapvetően a gyerekekkel szeretek foglalkozni, és eze-
ket a feladatokat kerestem, ezek találtak meg Nagyvele-
gen is. Többedmagammal tartottunk bibliaórát istentisz-
telet alatt a gyerekeknek, és a nagyvelegi gyerektáborban 
voltam vezető, csoportvezető és segítő. Nyitott vagyok a 
tordas-gyúrói szolgálatra, de még semmi konkrét tervem 
nincsen. Az is egy kihívás, hogy Samu mellett mennyire 
tudok részt venni állandó alkalmakon, vagy feladatot 
vállalni. Szeretnék a gyülekezetben töltekezni is, más-
részt pedig valamilyen szinten szolgálni, de most egye-
lőre megfigyelő leszek egy darabig, hogy lássam, hogyan 
működnek a dolgok.

A család életére és munkájára Isten áldását kérjük.

 � Kokaveczné Árvai Erika
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SZABADSÁG

Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a 
szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretet-
ben szolgáljatok egymásnak. Galata 5:13-15

Az Ószövetség népének életét szigorúan szabályozták 
a mózesi törvények. Ez egyfajta biztonságot, kiszá-
míthatóságot jelentett. Az Újszövetségben Krisztus 
szabadságot ad, felszabadít.

De mit is jelent ez a szabadság? A kevésbé egyér-
telmű, megengedőbb szabályok teret engedhetnek 
annak, hogy ember által alkotott szabályokat alakít-
sunk ki magunknak. Ezek néha hasznosak, hiszen 
segítenek eligazodni a vallás, a világi élet dolgai 
között, néha viszont károsak, mert kirekeszthetik 
azokat, akik nem azonosulnak ezekkel a szabályok-
kal. Nehéz kérdés eldönteni, hogy egy emberek által 
alkotott szabály, törvény Isten szerint van, jó irányba 

visz, vagy megbélyegez politikai, ideológiai, vallási, 
etnikai alapon, vagy az alapján, mit gondolunk alap-
vető értékeknek.

Azt gondolom, hogy a sokszínűség, a szabadság jó 
dolog. Lehetőséget teremt az embernek arra, hogy 
a mindennapi élete során ne a korlátozásokra, tiltá-
sokra, számára kellemetlen szabályok betartására 
kelljen összpontosítania, hanem az általa választott 
életformán belül a lényeges dolgokra figyelhessen.

Hiszen a fenti ige folytatása ez: „Mert az egész tör-
vény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd fele-
barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok 
és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást!”

Az egymásban hibakeresés helyett a feladatunk az 
elfogadás, a felebarátunk szeretete, segítése. Töreked-
jünk rá, hogy a Lélek gyümölcseit teremjük.

 � Tóthné Gál Tímea

CSALÁDOS TÁBOR
Idén 10. alkalommal szerveztük meg családos táborun-
kat, melyen 9 család apraja-nagyja vett részt az evan-
gélikus és katolikus közösségekből. Augusztus elején 
6 napot töltöttünk együtt a határ menti Mórahalmon, 
ahol a sport, a pihenés, a strandolás, a játék, a kreatívko-
dás, a kirándulások, a borkóstolók, a mély beszélgetések 
és a kultúra mellett fontos volt, hogy együtt lehettünk, 
együtt énekelhettünk és élhettük meg Isten szerete-
tét, mely ebben a közösségben is köztünk volt. A tábor 
mottójának és alaptémájának a „...tágas térre állítottad 
lábamat” (Zsolt 31:9) igeverset választottuk. Hála van a 
szívünkben, hogy az egymástól elszigetelt időszak után 
ismét lehetőségünk nyílt erre a közösségi nyaralásra.

 � Bártol Zsófia

NYÁRI HITTANTÁBOR
Minden évben nagyon várjuk ezt a találkozást. Gyerekek 
és felnőttek egy héten át napról-napra együtt vagyunk, 
énekelünk, játszunk, beszélgetünk, igyekszünk megis-
merni a Szentírás üzenetét. Idén a teremtéstörténet adta 
táborunk alaptémáját. A délelőtti templomi alkalmakon 
olyan történeteket kerestünk az Újszövetségből, ahol 
Jézus szavaiban, tetteiben megmutatkozik ez a teremtő, 
újjáteremtő hatalom. Rácsodálkoztunk a bennünket 
körülvevő világ szépségére, sokszínűségére és sok mindent 
megtudtunk arról is, hogyan védhetjük, óvhatjuk kör-
nyezetünket. Hálával tekintünk vissza erre a nyári hétre, 
amikor szemünk nyitottabb lehetett Isten gondviselő, 
szabadító jelenlétének meglátására.

 � Süller Zsolt
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

JÖJJETEK ÁT  
A SZOROS KAPUN!
Hangzott a hívogató ének – a hét főéneke – napról napra 25 
gyermek ajkán július utolsó hetében a református gyülekezet 
hittantáborában. A szoros kapuig elérve hosszú utat tettek 
meg a résztvevők bibliai tájakon és gondolataikban egya-
ránt, amely úton a „mennyei GPS” hangját, útba igazítását 
próbálták meg követni, felnőtt vezetőik segítségével. A hét 
során megbeszéltük, hogy hogyan kapcsolódhatunk Istenhez, 
hogyan követhetjük Jézust, mint egykor a tanítványai tették, 
mit tegyünk, ha letértünk a helyes útról, mikor és hogyan 
tervezzük újra útjainkat és végül a célba érkezés örömét 
érezhettük meg. Mindezeknek a gondolatoknak a megérté-
sét, elmélyítését segítették a bibliai történetek, a három kor-
csoportban folyó csoportfoglalkozások, a kreatív kézműves 
foglalkozások, a sok-sok játék, a játékos sportvetélkedők és 
a hangszerekkel kísért énekek. Az első naptól kezdve 3 csa-
pat versengett egymással igen szoros versenyben. Szorgosan 
gyűjtögették a pontjaikat, amiket ügyességükért, gyorsaságu-
kért, szorgalmukért, különleges jóságukért kaphattak, avagy 
néha veszíthettek a csapattagok. Pénteken családi délutánon 
adtak ízelítőt szüleiknek a gyermekek a héten tanultakból. A 
táborban a gyerekek lelki, testi és sportos jólétéről 5 állandó és 
9 alkalmi segítő felnőtt gondoskodott napról-napra önzetle-
nül. Köszönet a gyülekezeti adományokért és a pályázatokon 
elnyert forrásokért, amelyek lehetővé tették ezt a tartalmas, 
élvezetes hetet a gyermekek számára. 

 � Pálóczyné Nagy Judit (Judit néni)

KÉPES BESZÁMOLÓ 
az idei 11. egyházközségi hittan- és családi tá-
borunkról, amelyet rekord létszámmal, 75 fővel 
tartottunk augusztus 8-13-a között a Vértesben.

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet:  vasárnap 10 órakor
Bibliaóra:  kedden 18 órakor
Énekkar:  szerdán 18 órakor

Gyülekezeti hétvége 
09. 10-11-12.

Szeretettel és tisztelettel hívunk minden érdeklődőt 
szeptember 10-12. napjaiban a református gyülekezet 
közösségébe, ahol a kötetlen találkozás mellett egy 
rendhagyó könyvbemutatón ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők a nemrég megjelent településtörténeti 
kiadványunkkal. Szombaton délelőtt a gyermekeket 
külön programmal, délután a családokat sportos 
vetélkedőkkel várjuk. A vasárnapi hittanévnyitó 
istentiszteletet közös ebéd követi. Szeretettel várjuk a 
család apraját-nagyját!

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor
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Kertgondozás - Fűnyírás 
Kaszálás - Sövényvágás 

 Gyomirtózás - Fakivágás
Veszélyes fák kivágása 

alpintechnikával

Minden, ami
kerti munka!

+36 70 370 5283

BAPTISTA GYÜLEKEZET

MEGHÍVÓ
A tordasi tenisz szakosztály

XXIV. TORDAS KUPA
szezonzáró teniszbajnokságát rendezi

2021. OKTÓBER 2-ÁN, 
szombaton 8.30 órától

női egyéniben, férfi egyéniben 45 év alatt és felett, 
valamint vegyes párosban, 14-től 99 éves korig.
Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik ked-
velik és művelik valamilyen szinten a teniszt.
Nevezés előzetesen október 1-ig a meditax@t-online.hu 
címen, vagy telefonon: + 36 30 9395 017
Nevezési díj ebéddel és frissítővel 4 000 Ft/fő
Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a teniszpályán!
A verseny támogatói:
BOGLYA CSÁRDA – Sukoró
Medismiley Természetgyógyász Rendelő – Tordas
Meditax-Tordas KFT (www.meditax.hu)
KÖNIG ÉTTEREM – SÓSKÚT
Versenyigazgató: Tóth Gábor + 36 30 9395 017
Versenybíró: Fehér Sándor
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TORDASI  
TERMELŐI PIAC

SZEPTEMBER 4.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

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:  
ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ

Az akkori képviselő-testület 1932-ben fogadta el a határo-
zatot a „hősi szobor alap” létrehozásáról. 1936-ra az ado-
mányokból és a későbbi felajánlásokból összegyűlt a pénz 
az első világháborúban elesettek emlékművének felállítá-
sára. A lépcsőzetes alapon álló „zsámbéki fagyálló ter-
méskőből” kifaragott, a kezét eskütevésre emelő katona 
szobrát Varga Benő bicskei kőfaragó-mester készítette el. 

 � Forrás: Tordas könyv, 2014
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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

ZÖLD
Szept. 10. P

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

SZELEKTÍV
Szept. 16. Cs
Szept. 30. 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


