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November 5. szombat 7:00  |  TORDASI TERMELŐI PIAC
November 12. szombat 8:00-11:00  |  I. TORDASI MAGBÖRZE
November 13. vasárnap 14:00 |  LUDAS TORDAS
November 27. vasárnap 16:00  |  I. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
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TORDASIAK!

Friss élményként ismét megta-
pasztalhattam Puconci (Baty-
tyánd) testvértelepülésünkön, hogy mennyire másként is 
lehetne látni a világot. Az már a tizenévvel ezelőtti első 
látogatásnál kiderült, hogy milyen az, ha valakik fon-
tosnak tartják, hogy amit esznek vagy isznak az helyi, 
vagy hazai legyen. Ezzel tartják életben a mezőgazdasá-
gukat, magukat, egymást. De ahhoz évek kellettek, hogy 
bebizonyosodjon, hogy az ott lakók mindennek tudnak 
örülni, és mindig találnak indokot a közös ünneplé-
sekre, együttlétekre. Most egy 46 házból álló település 
kisméretű focipályája mellé építettek egy kicsike öltözőt, 
közösségi kiszolgáló teret, melyet kis műsorral, közös 
ünnepléssel adtak át, amit hajnalig tartó mulatság köve-
tett. Megtapasztalhattuk, hogy mindenki örült ennek és 
nem kereste benne a hibákat, a problémákat, nem akart 
még többet. Egyszerűen örült annak, ami megvalósult, 
hogy általa jobb, kényelmesebb, komfortosabb lett ott az 
életük. Azt hiszem van még mit tanulnunk. Szerencsére 
Tordason is sokan vannak, akik igyekeznek részt venni 
a közösség életében, tesznek is érte, és örülnek a közös 
sikereinknek, eredményeinknek.

Postaládába kerültek az első felszólítások, melynek 
eredményeképpen a többség rendet is tett a portája előtt. 
Köszönjük ezt nekik, de még inkább köszönjük azoknak, 
akiket nem kell erre ösztönözni! Önkormányzatunk 
fizikai brigádja is igyekszik a hideg kezdete előtt rendbe 
tenni közterületeinket, elpakolni a már nem használa-
tos dolgainkat, elvégezni a szükséges karbantartásokat 
és felkészülni a télre. Közben ismét összecsúsztak az 
egyéb beruházásaink fejlesztéseink (Rákóczi-Petőfi 
összekötő út, Erdőmajori út), melynek megvalósítása 
kapcsán forgalomkorlátozások lesznek, melyekről idő-
ben tájékoztatást adunk.

Az év vége felé ismét besűrűsödnek a rendezvénye-
ink is, melyek mindenkinek alkalmat adnak egy kis 
kikapcsolódásra, közösségi együttlétre. Éljünk a lehe-
tőségekkel szakítsunk időt egymásra, magunkra. Egy 
ilyen kis településen, mint a mienk, még nem a városi 
egymástól idegen életet kell élnünk, hanem a települési 
közösségi életet, ahol igyekszünk megismerni egymást, 
köszönünk, beszélünk egymással, figyelünk egymásra. 
Tudom, hogy ez eleinte nehéz lehet, de a végeredményért 
érdemes megpróbálni.

A hónap eleji ünnep emlékeztet arra, hogy gondoljunk 
azokra, akik már nem lehetnek velünk. De ne csak ekkor, 
hanem minden nap emlékezzünk szeretteinkre, köszön-
jük meg az életüket és imádkozzunk értük.

 � Juhász Csaba polgármester

PUCONCIBAN  
JÁRTUNK
Október 14-15-én testvértelepülésünk meghívására 
hat fős önkormányzati delegáció és egy fő iskolai 
delegált járt a szlovéniai Puconciban. Az önkormány-
zat ünnepélyén vettünk részt, amely Ludvik Novak 

Polgármester Úr búcsúja miatt különösen érzelmes 
hangulatban telt. A rendezvényt követően került sor 
az egyik közeli településen lévő sporttelep öltözőjének 
átadására, melyet zenés mulatság követett.

Másnap a környéken található orchidea kertészet és 
botanikus kert meglátogatásával zártuk a remek han-
gulatú és élményekben gazdag utat.

 � Szakmáry Zoltán



3T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  o k t ó b e r

IDŐSEK NAPJA
Október elseje az Idősek világnapja. Ez alkalomból, szep-
tember 30-án pénteken mi is megköszöntöttük a tele-
pülésünkön élő 70 év feletti lakosokat, a hagyományos 
idősek napi rendezvényünk keretén belül.

A jelenlévő szépkorúak Gurabi Tiborné Ani néni és 
Juhász Csaba polgármester köszöntője után egy Latino-
vits estet hallhattak, majd a művészeti iskola előadását 
láthatták. 

Köszönjük a fellépőknek, a felkészítőknek, a szerve-
zőknek és a lebonyolítóknak a munkáját!

Reméljük a magunk módján ki tudtuk fejezni hálánkat 
az életükért és örömet is tudtunk okozni!

Ugyancsak a több éves hagyomány szerint, külön 
köszöntöttük a 90 év feletti tordasiakat is: Pintér Sán-
dorné Erzsi nénit, Németh Lajosné Erzsi nénit, Kalocsai 
Mártonné Juliska nénit, Szilvási János bácsit és Puskás 
Dezső bácsit.

 � Tordas Község Önkormányzata
Fotók: Milichovszky Emőke

Népszámlálás 2022. 
Számlálóbiztosok
2022. október 20. és november 20. között (hét-
köznap és hétvégén) számlálóbiztosok keresik fel 
a népszámlálás keretében azokat a háztartásokat, 
ahol az online kitöltés leehetőségével nem éltek.

A számlálóbiztosokról:
 � csak az online kitöltési időszak zárultával kere-

sik fel a címeket
 � névvel és igazolványszámmal ellátott KSH iga-
zolvánnyal rendelkeznek, mely személyi ok-
mánnyal együtt érvényes

 � fel kell mutatniuk az igazolványukat, amikor 
felkeresik a lakosokat

 � az adatszolgáltató kérheti, hogy az őt felke-
reső számlálóbiztos igazolja magát személyi 
okmánnyal is, illetve ingyenesen hívható zöld-
számon (80/080-143) ellenőrizheti is a számlá-
lóbiztos nevét

 � nem keresik fel azt, aki online kitöltötte és be-
küldte a népszámlálási kérdőívet

Tájékozódjon hiteles forrásból:
https://nepszamlalas2022.hu/
https://nepszamlalas2022.hu/osszeiroi-segitseg
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A magbörze célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a 
magokban rejlő erőre, a sokszínűségre és a régi tájfajták 
megőrzésének fontosságára.

Azon helyi kertészkedőket várjuk, akik szívesen 
mutatnák be és bocsátanák cserére a saját termesztésű 
növényeik szaporítóanyagait. Akik régen vetik, ülteti 
saját növényeiket, jól bevált fajtáik vannak, esetleg olyan 
különlegességek is, melyek kereskedelmi forgalomban 
nem kaphatóak.

A magbörzére saját kertből származó zöldségek, virá-
gok, fűszernövények, gabonák szaporítóanyagait várjuk 
(magok, gumók, hagymák, palánták, hajtások), melyeket 
a hobbikertészek legalább 2-3 éve termesztenek és ismer-
nek. Így a magok cseréje mellett ötleteket, tapasztalato-
kat is tudnak cserélni a résztvevők.

A magokat lehet ömlesztve, pl. befőttesüvegben hozni, 
ekkor kérjük, hogy lehetőség szerint kisebb (papír)zacs-
kókat is hozzon magával a cserélők számára. Vagy lehet 
előre összeállított magcsomagokat is az asztalra tenni. 
Fontos, hogy az adott magra, gumóra, hagymára, stb. 
írják rá a fajta nevét, típusát, esetleg színét, és a gyűjtés 
évét. Ha van fotója a növényről, hozza magával.

Asztalt biztosítunk, de a létszám felmérése miatt előze-
tes asztalfoglalás szükséges.

A belépés feltétele a saját szaporítóanyag, vagyis első-
sorban azokat várjuk, akik rendelkeznek cserealappal.

A magbörze nem vásár, hanem cserekereskedelem.
Bővebb információ és asztalfoglalás a kultura@tordas.hu 

e-mail címen, vagy a 30/744-0749 telefonszámon.
Addig is gyűjtsék, tisztítsák, porciózzák és feliratozzák 

a cserére kínálandó magokat, gumókat, hagymákat!
Szeretettel várjuk a tordasi hobbikertészeket!

Magbörze házirend

1. Mit hozhatok a börzére?
 � saját kertből származó: zöldségek, fűszernövények, 
gabonák magja, gumók, hagymák, tövek, hajtások, 
oltóvesszők, palánták, melyeket már legalább 2-3 éve 
termesztesz és fenntartasz.

Nem megengedett:
 � gyári csomagolású 
 � fajtaoltalom alatt álló (a nemzeti fajtajegyzékben sze-
replő) fajták

 � hibrid
 � csávázott (általában a gyártók által pirossal vagy zöld-

del színezett magok)
 � GMO

2. Mennyi magot hozzak?
Olyan mennyiséget, amelyből az adott növény bizton-
sággal továbbszaporítható.

3. Mennyi magot vigyek haza?
Csak annyit amennyit biztosan el is vetsz! Ha csak 
gyűjtő szenvedélyedet éled ki, de nem kerülnek földbe a 
kért magok, azzal sok munkája vész kárba annak, aki a 
magot fogta.

4. Hány magot tegyek egy tasakba „nagy” magok 
esetében? 
Mint a dinnyék, paradicsomok, paprikák, tökök stb. min-
den tasak minimum 6 db magot kell, hogy tartalmazzon!

5. Hány magot tegyek egy tasakba „kis” magok 
esetében?
Mint a saláta, káposztafélék, répa, cékla, hagyma, retek, 
tarlórépa, mángold, stb. 20 db mag a minimum minden 
tasakban!

6. Árusíthatok magokat a börzén?
Semmilyen árusítás nem engedélyezett. Ne feledd, a 
Magbörze lényege, hogy magmintákat kaphasson az 
érdeklődő ingyen, amiket majd felszaporít magának, 
esetleg cserébe más magokért, de semmiképp ne pénzért 
adjátok a szaporítóanyagot.

7. Előre csomagoljam a magokat?
Érdemes kiszerelni otthon a magmintákat, hogy a 
magbörzén tudjál figyelni a sok érdekes emberre és 
információra.
Jól záródó/jól behajtható erős papírtasakokba a legköny-
nyebb (és környezetbarátabb) a magokat csomagolni, 
melyeket könnyen elláthatsz a szükséges felirattal. Lehet 
használni papírboltban olcsón beszerezhető aprócikkes 
papírtasakokat, de akár borítékokat is.

 � Ha van fényképed a magjaidhoz tartozó növényekről, 
termésükről vagy netán a termés maga, hozd el bemu-
tatni a börzére! 

 � Lásd el felirattal a tasakjaidat! A legjobb, ha előre fel-
iratozott vagy nyomtatott magtasakjaid vannak, hogy 
egyikről se maradjanak le a szükséges információk. A 
magjaidat még otthon érdemes szétosztani, hogy a 
cserék gyorsan és gördülékenyen folyhassanak, és több 
idő maradjon az eszmecserékre.

A magokat érdemes ellátni a faj, fajta megnevezésével 
(pl. ceglédi sárga paradicsom) és a magfogás évével (ebből 

I. TORDASI  
MAGBÖRZE

2022. NOVEMBER 12. – 8:00-11:00 
Hangya Művelődési Ház nagyterme
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK
2022. szeptember
Tordas Község képviselő-testülete a 2022. szeptem-
ber 20-án tartott rendkívüli nyílt ülésén:

 � úgy döntött, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra te-
kintettel kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az 
őt terhelő ivóvíz víziközmű-szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a 
Magyar Államra történő átruházására irányuló Integ-
rációs Programban részt kíván venni.
E körben tárgyalásokat kezdeményez a Nemzeti Víz-
művek Zrt.-vel az alábbi tárgykörökben:

 � a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon át-
adásáról, 

 � az átadással érintett Tordas-Gyúró Kajászó vízmű 
víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogvi-
szony alapján ellátó Fejérvíz Zrt.-ben fennálló társasá-
gi részesedés egy részének (4 db 10.000 Ft-os és 11 db 
100.000 Ft-os) ingyenes átruházásáról, valamint 

 � az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tarto-
zó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források 
tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási érté-
ken történő átvezetéséről.

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. szeptem-
ber 27-én tartott rendes nyílt ülésén:

 � elfogadta a Hazatalálás Szociális Szövetkezet beszá-
molóját.

 � egyetértett azzal, hogy Tordas település esetében a köte-
lező felvételt biztosító iskola továbbra is a Sajnovics János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola legyen, 
valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat felada-
tait a 2023/2024-as tanévben is az FMPSZ martonvásári 
tagintézménye látja el. A településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 0.

 � úgy döntött, hogy kerüljön átdolgozásra a Vantage 
Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződés tervezete és 
ezután kerüljön ismét a képviselő-testület elé.

 � úgy döntött, hogy Tordas Község Önkormányzata 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez.

 � hozzájárult a központi háziorvosi és házi gyermekor-
vosi ügyelet ellátásának folyamatossága és biztonsága 
érdekében a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsának az orvosi ügyeleti ellátásra kötött 
megállapodás módosításához, valamint ahhoz, hogy a 
szerződés-módosításának megfelelő változások a Tár-
sulási megállapodás II. A Társulás által ellátott feladat- 
és hatáskörök 2.1. pontjában átvezetésre kerüljenek. 
Úgy döntött, hogy a szerződésmódosításból fakadó 
többletköltségeket biztosítja és a Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának az orvosi 
ügyeleti ellátásra kötött megállapodás módosításáról 
szóló 141/2022. (VIII. 30.) határozatát visszavonta.

Rendeletek
 � Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 17/2022. (IX.28.) önkormányzati rendeletével mó-
dosította Tordas Község Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati 
rendeletét;

 � a Budapest Balaton kerékpárút használatával kapcso-
latban megalkotta Tordas Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a járművek behajtási enge-
délyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 
18/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletét;

 � a képviselő-testületben bekövetkezett személyi válto-
zások miatt Tordas Község Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 19/2022. (IX. 28.) önkormányzati ren-
deletével módosította Tordas Község Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: 
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/

lehet a magok csíraképességére következtetni), esetleg 
termesztés helyével (milyen környezethez, talajadott-
ságokhoz alkalmazkodott), de emellett megadhatod az 
elérhetőséged is, ha például szeretnél visszajelzést kapni 
az adott fajtáról.

8. Kérdezz és jegyzetelj!
Rengeteg hasznos információval, tapasztalattal rendelke-
zik az, akitől kapod a magot! 
Megtudhatod tőle, mikor kell elvetni, milyen feltételek 

között érzi jól magát a növény, hogyan kell ápolni. Meg-
tudhatod, hogyan érdemes elkészíteni a friss felhaszná-
lástól egészen a feldolgozás különböző formájáig és nem 
utolsó sorban, a mag kinyerésének, kezelésének, tárolásá-
nak praktikáit.
Jegyzetelj, hogy mikor majd vetéshez készülsz, biztosan 
tudd, mit is kaptál pontosan!

9. Vesd el, amit hazavittél, fogj magot a termésből 
és oszd meg a következő magbörzén!
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VÁMOS ISTVÁN  
KIÁLLÍTÁSA
Madarak keretben címmel Vámos István festett, faragott 
madarainak kiállítását láthatta a tordasi közönség szep-
tember 30-tól október 31-ig, egy hónapon át a Hangya 
Művelődési Ház kistermében. 

A tárlatot Borka Mária nyitotta meg.
Vámos István fő állásban tanár egy budapesti szakkö-

zépiskolában, de ahogy Ő fogalmaz: néminemű művészi 
tevékenységet is folytat. A fél életét Tordason tölti, a 
másik felét meg Budapesten. A Covid-időszak alatt kez-
dett madarakat faragni. 

Ezek a falra akasztható, keretekben lévő kedves figurák 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt mosolyt csalt az arcára!

VILÁGÍTÁS  
ÉS HÍDFELÚJÍTÁS
Október elején sikerült beköttetnünk a tornaterem előtti 
lámpákat is az éjszakai világítás részeként, így most már 
itt sem sötét esténként a környék.

Az ősz elején pedig, önkénteseknek köszönhetően, 
lefestésre került a Tordas-Gyúró kerékpárút, Petőfi utca 
végénél lévő kis hídja. Köszönjük a munkát Czirfusz 
Tibornak és segítőinek!

 � Juhász Csaba polgármester

ELKEZDŐDÖTT AZ 
ŐSZI VIRÁGÜLTETÉS
Ahogy bizonyára észrevették elkezdődött az őszi-tavaszi 
árvácskák ültetése. Ehhez 420 db virágot helyezünk el a 
meglévő egynyári ágyásainkba, ládáinkba, hogy a tél előtt 
megerősödjenek és tavasszal újra köszöntsenek minket. 

Az egynyári növények így kiásásra kerülnek, melyek 
ingyen elvihetőek. Erről feliratot is teszünk ki. Az évelő 
növények (pl. muskátli a könyvtár ablakban) NEM ELVI-
HETŐK, mert mi szeretnénk átteleltetni őket!

November 12-re tervezünk egy növény- és magbörzét, 
ahol a feleslegessé vált, túlszaporodott növényeket lehet 
majd elcserélni egymás között. Ezzel együtt tehetünk 
azért, hogy még szebbek legyenek kertjeink, ingatlanja-
ink környéke, a településünk.

 � Juhász Csaba polgármester
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IDŐSEK VILÁGNAPJA 
TORDASON 
2022. szeptember 30.
Október első napja 1990 óta az idősek világnapja. Mint 
minden jeles nap, nem arra való, hogy csak és kizárólag 
ezen a napon gondoljunk azokra, akikről szól. De ekkor 
ünneplőbe öltöztetjük testünk, lelkünk, s amire már 
napokkal korábban elkezdtünk készülni, most karnyúj-
tásnyira kerül. 

Idén úgy hozta a sors, hogy egy nappal előrébb hoztuk 
az ünneplést, szeptember 30-ra. Reggeltől nagy volt a 
sürgés-forgás, pakolás, főzés, terem díszítése. A délelőtt 
gyorsan lepergett, hamar eljött a délután. Érkeztek az 
ünnepeltek.

Az áhítat bölcs természetességével vették birtokba a 
tiszteletükre feldíszített termet, a Hangya Művelődési 
Ház színháztermét. A különleges gonddal megterített 
asztaloknál friss pogácsa, üdítő és bor várta a vendégeket.

Pomázi Zoltán gitárművész verses zenés összeállítása 
után az est-ebéd elköltése következett. Mire elérkezett a 
kávé és a sütemény ideje a hangulat már igazán a tetőfo-
kára hágott! A beszélgetések, a múlt és a jelen örömeinek 
felidézése közben egyre erősödött a szépkorúak fiatalos 
kedve! Be is indult a tánc és az éneklés, mely kora estig, 
szerencsére, csak lassan csitult.

Javában sötét volt már, mire az utolsó vendégek is 
elindultak, s meg kell mondanom, arra gondoltam, a ház 
hirtelen rám szakadó csendjében, de jó lenne minden nap 
ilyen ifjakkal vigadni!
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ÉRTÉKEINK –  
KÖZÖSSÉGEINK
A Don Bosco Nővérek fenntartásában működő iskolák 
találkozója című pályázatnak köszönhetően vendégül 
láthattuk szeptember 26-án a maklári Szent István Álta-
lános Iskola 14 diákját és 5 pedagógusát. Lázas készülő-
dés előzte meg a találkozót: 

Diákjaink tablókat készítettek az iskola rég- és közelmúlt-
járól, pályázatot hirdettünk képzőművészeti alkotás kate-
góriában „Don Bosco és az én iskolám” címmel. A nyertes 
pályaműveket az aulában kiállítottuk, a nyerteseket díjaz-
tuk. Diákjainkkal ellátogattunk a tordasi tájházba, hogy ők, 
még vendégeink látogatása előtt ismerkedhessenek Tordas 
múltjával, hagyományaival. A nap délutáni részében meg-
tartottuk a másnapi hangszer- és táncbemutató főpróbáját. 

Maklári vendégeink rövid iskolabejáráson vettek részt, 
melynek során diákjaink egy csoportja Somfai Edit 
tanárnő vezetésével rövid ismertetőt tartott erről a 
csodálatos Makovecz-stílusú épületről. Megtekintet-
ték a pályázat nyertes műveiből készült tárlatot, majd 
közös királylabda-játék következett a tornaszobában. 
Délidőben közösen fogyasztottuk el ebédünket az 
aulában. Az ebédet követően elsétáltunk a Tájházba, 
ahol Márki Ferenc tartott mindnyájunk számára élve-
zetes tárlatvezetést. Visszaérkezve bemutattuk ven-
dégeinknek népi hangszereinket, illetve táncainkat. 
Eddigre a gyerekek és a felnőttek összebarátkozhattak 
egymással, így a délutáni táncházban már önfeledten 
töltöttünk el együtt egy-két órát.

Tavaly ősszel Makláron vendégeskedtünk és most hálá-
sak vagyunk, hogy viszonozhattuk az akkori élményeket. 
Örömmel újságoljuk: van egy testvériskolánk!

IS
K
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ERDEI ISKOLA
Negyedikes osztályfőnökökként úgy döntöttünk, hogy 
erdei iskolába megyünk. Bakony egyik legszebb vidékén, 
a Cuha-patak völgyében töltöttünk egy hetet.

A gyerekek rendesen, éretten viselkedtek kivétel nélkül 
mindannyian. Ha valakinek bánata volt, hatan ugrottak 
vigasztalni, ha valaki fázott, a másik levette a pulóverét 
és kölcsönadta. A mindig mosolygós konyhás néniknek 
hordták szó nélkül vissza a tányérokat, gyakran hallot-
tuk azt a mondatot: Segíthetünk valamiben? 

Persze jó buli volt nemcsak gumicsizmával bemenni a 
pocsolyákba (és jól átázni), előreszaladni az erdei túrán, 
megúszni az esti zuhanyozást (vagy suttyomban, vagy 
kikönyörögve, fáradtságra hivatkozva), esetleg fel 
sem venni a pizsamát, ruhában aludni, este az ágyban 
kacarászni vagy éppen ijesztő dolgokat mesélni, megsér-
tődni, ha a számháborúban leolvasták a számát, párna-
csatázni, pizsi bulit tartani, táncolni, énekelni, kártyázni, 
társasjátékozni… 

Gazdag, programokkal teli hét volt ez, amit a jó levegőn, 
a szabadban töltöttünk a borongós idő ellenére. A prog-
ramok közül a legizgalmasabb volt a bátorságpróba, ami 
alatt egy erdei úton sötétben kellett végig menni, és amin 
MINDENKI végigment egyedül, esetleg párban, sötét-
ben vagy elemlámpa fényénél. Persze féltek, izgultak, de 
legyőzték a félelmüket, és ez nagyon nagy dolog! Így írt 
erről Homlok Anna: „A bátorságpróba volt a legizgalmasabb 
élményem. Már a sötétség köszöntötte az erdőt, amikor elindul-
tunk. Eleredt az eső. Halkan csöpögött a víz a fák leveleiről. Egy 
kis séta után megálltunk. Elkezdődött a bátorságpróba. A szí-
vem sokkal jobban vert, mint eddig. Elmondták a szabályokat. 
Végig kellett menni egyedül vagy párban. Egyedül mentem. Egy 
nyugodt dalt énekeltem magamban, miközben mentem a sötét-
ben. Az osztálytársaim a zseblámpáikkal, villogtak. Egyszer 
csak szarvasbőgést hallottam meg. A szívem majd kiugrott. Sze-
rencsére csak a túravezető viccelt. Megijedtem, de végig tudtam 
menni. Nem volt több baj. Az osztálytársaim a végénél vártak.”

A kirándulás a Likas-kőhöz igazi túra volt. Itt láttunk 
sok-sok gyilkos galócát. Keresztül lehetett menni egy 
barlangon, itt gyűjtöttünk Szent László pénzt. Nagyon 
tanulságos volt a víz vizsgálatának délelőttje, vízmin-
tavétel, vizsgálat, mi a különbség a patak vize és a for-
rásvíz között. A szalonnasütés is jól sikerült. Kihasz-
náltuk a derült időt egy kis sütögetésre. A finom ebéd 
és még finomabb vacsora között mindenki jóllakott 
szalonnával, virslivel, pillecukorral. Majd este pótva-
csorának egy kiló Nutella is elfogyott. A két kézmű-
ves foglalkozáson csuhéból készítettünk madarat, és 
emlékbe hűtőmágnest festettünk. Nagy élmény volt a 
denevér simogatása, a befogó hálót megnézni haszná-
lat közben. Szívesen kóstolgatták a szörpöket, lekváro-
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kat is. Ismerkedtek az erdő ehető kincseivel, bogyóival.

A negyedik nap délutánján válaszható program volt a 
kirándulás, amire meglepően sokan jelentkeztek. Egy 
tévedés miatt végül 12 km-esre sikeredett a túra, de zok-
szó nélkül megcsinálták. Így írt erről Horváth Szonja: 
„A tanárok megkérdeztek mindenkit, hogy ki szeretne menni 
a külön túrára. A két osztályból húsz gyerek jött. Elindultunk 
vonattal oda. Vissza pedig gyalog jöttünk. Közben játszottunk 
Lindával. Találkoztunk egy kóbor kutyával. Buksi lett a neve. 
Pénteken is velünk jött túrázni. Az volt a legjobb túra.”

Úgy láttuk, mindenki nagyon élvezte, mindenki jól 
érezte magát. Sokat voltunk levegőn, a gyerekek fociztak, 
számháborúztak, kincseket kerestek. Elek Vivien azt írta: 
„Én eddig nem szerettem számháborúzni, de az erdei iskolában 
kipróbáltam. Az úgy volt, hogy lehetett választani, Zoli bácsival 
és Kati nénivel mész el kirándulni vagy Móni nénivel játszol 
az udvaron. Én maradtam. Móni nénivel számháborúztunk. A 
barátnőimmel voltam egy csapatban, nem nyertünk, de én segí-
tettem egy számot leolvasni. Örültem, mert én voltam az utolsó 
túlélő. Nagyon jó volt! Megszerettem a számháborút.”

Szóval nagyon elfáradtunk, de nagyon büszkék voltunk a 
tanítványainkra! Sokaknak ez volt az első nagyobb tábo-
rozása, és kiválóan viselték. Mindenhol megkérdezték, 
honnan jöttünk, és megdicsérték a gyerekeket.

Biztos, hogy a gyerekeknek hiányoztak a szüleik, de 
olyan gazdag, tartalmas hetet töltöttünk Vinyén, hogy 
kár lett volna kihagyni.

 � 4.a 4.b osztályfőnökei
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PILLIKÉK  
A SZÜRETI  
FELVONULÁSON
„Végig kopognak velünk a traktorok és lovak,
A napsütés a nyárból kora őszbe tolat.
Szüretnek érkezett el most az ideje,
Szavamat mindenki erősen figyelje!
Tovaszáll még egy év, öregebbek lettünk,
Kenyerünk javából még pár szeletet ettünk.
Hogy 2022 ne hulljon a feledés porába,
táncos lányokkal és legényekkel köszönünk be minden portára.”

Október 15-én a település régi hagyományát hívtuk életre. 
Iskolánk művészeti tagozatának tánccsoportja, a Pillikék 
Tánccsoport a Mesevár Óvodával közösen szüreti felvo-
nulást és táncházat szervezett.

Településünk 7 helyszínén várta és csodálta a nagyérdemű 
közönség a Pillikéket, és a szülőkből, óvodai dolgozókból 
összeállt lelkes tánccsoportot. Sokan kísértek minket 
állomásról állomásra. Minden résztvevőnek csodálatos 
élmény volt újra együtt lenni, együtt táncolni, és újra 
közösen, együtt tölteni egy délutánt Tordas utcáin.

Köszönjük a segítséget a családoknak, a szülőknek, a 
közönségnek, a Tordasi Polgárőrségnek, az Óvoda dolgo-
zóinak, a Művelődési Ház dolgozóinak, a zenészeknek, 
a csikósoknak, traktorosoknak, Mindenkinek, aki egy 
kicsit is hozzátett ennek a felejthetetlen programnak a 
megvalósulásához!

Reméljük, a következő esztendőben legalább ennyien 
vonulunk együtt!

 � Mihovics Márta
Fotók: Milichovszky Emőke
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SZÜRETI ÉLMÉNYEK
A paraszti élet rendjét az évszakokhoz való igazodás, az 
év körforgása jellemezte. Minden évszakban megvoltak 
azok a munkafolyamatok, melyek a természet válto-
zásait követték. Mindennek megvolt az ideje és rendje. 
Óvodásaink ilyentájt részesei lehetnek a szüret adta 
élményeknek. Ilonka nénihez és Kati nénihez látogatva, 
mindig hihetetlen történetekkel gyarapodunk. Ők csak 
mesélnek, ahogy régen volt. Csak néztük a kacagó gyer-
mektekinteteket, ahogy a kukoricaszár mögül incsel-
kedve kandikálnak ki. Nem kell semmi más, csak egy kis 
idő a „kertben”. Répát húztunk, kukoricát bontottunk, 
paradicsomot majszoltunk, szőlőt szüreteltünk. 

Majd az óvodai szüreti mulatság napja is elérkezett. 
A Katica csoportosok tüneményes műsorával kezdő-
dött. Albert Balázs és Zrufkó Péter segítségével szőlőt 
daráltunk, préseltünk, mustot készítettünk. Közben a 
tyúkocskáknak kukoricát morzsoltunk és különböző ter-
mésekből mandalát készítettünk. Persze az eszem-iszom 
sem maradhatott el. Majd elérkezett a szüreti felvonulás 
és bál napja. Lázas készülődés előzte meg. Igazi közösségi 
élmény volt, az óvoda és az iskola közös szervezésében. 
Nagyon sokan segítették és támogatták az elképzelésein-
ket, amiért hálás köszönet mindenkinek. A vidám han-
gulatú táncpróbák, az együttgondolkodás felejthetetlen 
élményeket adott mindannyiunknak. A lovaskocsi, trak-
torok és a csikósok, a kisbíró, a cigányasszonyok, a művé-
szeti iskola néptáncos növendékei, az óvoda szülői közös-
ségnek és dolgozóinak verbuvált táncosai, a népzenész 
fiatalok fergeteges hangulatot varázsoltak. Az állomáso-
kon finomabbnál finomabb süteményekkel, várták a fel-
vonulókat. Ezt a szép napot táncházzal zártuk a Hangya 
Művelődési Házban. Köszönjük a polgárőrségnek, hogy 
segítette a felvonulás biztonságos lebonyolítását és min-
denkinek, aki segítette a megvalósulást. A gyerekeknek 
szánt adományt színházi előadásra fordítjuk majd. Hálás 
köszönet mindenkinek!

 � Diósiné Besenyei Boglárka Mária 
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EGY TELEKI  
GRÓF AFRIKÁBAN
„A történet, ami most következik, egy férfi életének rejtett szo-
bája.” (Hulej Emese)

A könyvből érintőlegesen megismerhetjük a Teleki csa-
lád történetét az 1600-as évektől kezdve Teleki Géza 
személyén keresztül. A családnak kiemelkedő szerepe 
volt Erdély politikai és kulturális történelmében. A Tele-
kiek között megtalálható tudós, politikus, világutazó, 
mecénás.

A szerteágazó családfa egy-egy személyét kiragadva 
olvashatunk kora sajátos, aktuális eseményeiről, ami ma 
már történelem. Legtöbbet az 1943-ban született Teleki 
Gézáról tudhatunk meg, aki antropológus, etológus 

volt. Ő és az írónő 
személyes talál-
kozása által szü-
lethetett meg ez 
a könyv, amelyet 
még érdekesebbé 
tesz, hogy Teleki 
Géza Afrikában 
eltöltött évei alatt 
Jane Goodall mun-
katársa is volt.

Megemlíti töb-
bek között az 
1739-ben született 
gróf Széki Teleki 
Sámuelt, aki 
1753-ban kezdte 
a könyvek gyűjtését. Marosvásárhelyen a Teleki Téka 
múzeumként és könyvtárként is működik, jelenleg is 
látogatható. (Biblioteca Teleki-Bolyai)

 � Krajnyák Zsuzsa

TORDASI POLGÁRŐRSÉG 
OKTÓBERI HÍREI
2022. 10. 15-én az iskolások és óvodások biztonságos 
szüreti felvonulását biztosítottuk.
Elkészültek a 2023-as kártyanaptárak. Hamarosan 
mindenki megtalálja a postaládájában!

 � Tordasi Polgárőrség vezetősége

Megkérjük a lakosságot, fokozottan figyeljen 
a gyanús jelekre és észlelés esetén értesítsék 
a RENDŐRSÉGET, konkrét bűncselekmény 
esetén, hívják azonnal a 112-es telefonszámot! 
Mindig járjunk nyitott szemmel, figyeljünk egy-
másra, óvjuk értékeinket, környezetünket! 

Továbbra is várjuk a szolgálatra jelentkezőket! 
,,Adj egy éjszakát vagy nappalt a biztonságért!” 

Toborzással kapcsolatos kérdésekben veze-
tőink nyújtanak tájékoztatást az alábbi 
elérhetőségeken: 

Szakmáry Zoltán +36 20 3464787
Gucsek László +36 70 371 7067
Cifka János +36 30 932 9556

Fokozottan kérjük a lakosságot, hogy mindig 
járjunk nyitott szemmel, legyünk óvatosabbak, 
bizalmatlanabbak! Lehetőség szerint, ne parkol-
junk az utcán, ezzel lehetőséget hagyva a meg-
bújásra! Figyeljünk egymásra, óvjuk értékeinket! 

Elérhetőségeink: 

Tordasi Polgárőrség: 06-30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112 
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REFORMÁTUSOK,  
VAGYUNK?
Nem, nem elírás ez a cím, kedves olvasó! Persze most, ami-
kor a reformáció időszakában vagyunk – melyet október 
utolsó napján ünneplünk több testvérfelekezettel együtt 
– biztosan jobban mutatna a határozott kijelentés: igen, 
mi ’Reformátusok vagyunk!’ De most eleve olyan idősza-
kot élünk, amikor minden megkérdőjeleződik, talán nem 
baj, ha mi is feltesszük a legalapvetőbb kérdéseket. Éppen 
ez az időszak, amit most élünk, sokak számára hoz 
bizonytalanságot: a temetőket járva, emlékezve nézünk 
bele a földi elmúlás fájdalmas mélységeibe, a lét bizony-
talanságába. Vagy éppen az érkező rezsiszámlákat és az 
inflációs élelmiszerárakat lesve sokan talán a megélhetés 
bizonytalanságával szembesülnek mostanában. A hábo-

rúság elhúzódó, de sok szempont-
ból minket is fájdalmasan érintő 
helyzete ugyanígy bizonytalan-
ságot szül. Alapvető körülménye-
ink kérdőjeleződnek meg ismét, 
pedig épphogy csak felocsúdtunk 
a járvány okozta sokkból.

Vajon a változás és az azzal 
járó bizonytalanság idején megvan-e bennünk az, ami 
az Állandóhoz köt? Ötszáz éve reformátor őseink 
éppen arra törekedtek, hogy megkeressék a világban és 
az egyház életében azt, Aki állandó, Aki örök, s hozzá 
kötötték életüket, családjukat, nemzetüket. Elteltek 
az évszázadok, s ma is újra felfedezzük ezt az igaz-
ságot: a bizonytalanságban csak az marad meg, aki a 
meg nem változó egy Istenhez köti az életét. Ennek ősi 
keresztyén jelképe a horgony, amely a hullámok hátán 
imbolygó hajót a tengerfenékhez rögzíti: a bizonytalant 
az állandóhoz. „Ez a reménység lelkünknek biztos és erős 
horgonya” – írja a Zsidókhoz írt levél (6,19). Hitünk nem 
csak a múlthoz köt bennünket, hanem az Örökkévaló-
hoz, ezért számunkra ez jelenti a biztos jövőt, a jelen 
bizonytalanságai között is.

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
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RENDSZERES ALKALMAINK

Szeretettel várjuk rendszeres alkalmainkra:
Istentisztelet és gyermekistentisztelet: 
vasárnap 10 órakor
Énekkar, Imaóra: 
szerdán 18 órakor havonta egy-egy alkalom
Bibliaóra: pénteken 18 órakor
Konf-IFI: szombaton 16 órakor

2464 Gyúró, Rákóczi út 27.
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Tel.: 20/4456656

LELKÉSZI HIVATAL

Fejér Megyei Gesztenyés 
Egyesített Szociális Intézmény

ÁLLÁSPÁLYÁZATOT  
HIRDET

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.

GONDOZÓ munkakör betöltésére. Pályázati feltéte-
lek: általános iskolai végbizonyítvány. 
További információt Vargáné Kadlecsik Georgina nyújt 
06-30/641-17-15-ös telefonszámon. 

ÁPOLÓ munkakör betöltésére. Pályázati feltételek:  
középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, 
egészségügyi szakdolgozó. 
További információt Vargáné Kadlecsik Georgina nyújt 
06-30/641-17-15-ös telefonszámon. 

KONYHAI KISEGÍTŐ munkakör betöltésére. 
Pályázati feltételek: általános iskolai végbizonyítvány. 
További információt Serák Tamás élelmezési csoportve-
zető nyújt a 06-30/837-5191-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Önéletrajz elektroni-
kus levélben történő eljuttatása a titkarsag@tordasfo.hu 
e-mail címre, vagy személyesen a 2463 Tordas, Geszte-
nyés út 1. szám alatt lévő portaszolgálatnál leadva.

Hirdetés – ÁLLÁS
Szeretettel hívjuk az érdeklődőket november 
6-án 10 órakor kezdődő istentiszteletünkre, 
ahol a Ráckeresztúri Kallódó Ifjúságot Mentő 
Misszió munkatársai és lakói tesznek bizonyságot 
Isten függőségekből megszabadító hatalmáról. Az 
alkalmat szeretetvendégség követi.
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Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keres-
sék fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook 
oldalát!

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK

Gyülekezetünk blogja: www.tordas-gyuro.blogspot.com 
Facebook oldal: 
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/ 
Lelkészeink: 
Süller Zsolt, 
+36203561686, suller.zsolt@evangelikus.hu
Bence Győző, 
+36208243055, bencegyozo@gmail.com

Elérhetőségeink

Amennyiben a parókia felújítására utalással szeretne 
hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban minden-
képpen 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

HÍVTÁL,  
ELÉD BORULOK!
Zenés evangélizáció Bence Imre énekeivel

2022. október 15-én, szombaton Bence Imre és bará-
tai tartottak koncertet Tordason. Bence Győző lelkész 
apukája, Bence Imre énekeit Szuhai Mónika (ének), Elek 
Norbert (zongora) és Wölfel Mihály (klarinét) szólaltatta 
meg templomunkban. Szuhai Mónika gospel kórusvezető, 
Elek Norbert zongoraművész, zeneszerző, Wölfel Mihály 
pedig hitoktató és sokféle formáció tagja, például a Közel 
együttes tagja. Bence Imre, a Budavári Evangélikus Egy-
házközség igazgató-lelkésze minden év Szilveszterén 
megírja az Újév igéjének énekét. Ezekből a megzenésített 
énekekből hallhattunk egy másfél órás előadást szín-
vonalas minőségben. Maguk az átkötő szövegek is jól 
felépített és tartalmas gondolatok voltak. Hosszú volna 
mindent idézni, de egyet mégis Bence Imrétől szabadon. 
„Mert a tökéletesség nem abban van, hogy csiszoljuk lelkünket, 
szellemünket, testünket, hanem abban, hogy ki tudunk nyílni a 
másik felé, aki ugyanúgy Isten gyermeke, Krisztus megváltottja. 
Mi magunk is számtalanszor érezzük azt, hogy irgalomra szo-
rulunk. Nagyon, nagyon! (…) Jézus pedig arra mutat példát, 
hogy irgalmasnak kell lennünk.” 

Remélem, hogy még köszönthetjük Imre bácsit és bará-
tait templomunkban!

 � Fodor-Adorjáni Szabolcs

11.01. 17:00 Temetői istentiszteletek (Gy/T)

11.03. 18:30 Alap-vető felnőtt hittan (T)

11.04. 18:00 Konfirmáció -hetente (T)

11.04. 19:00 Ifi óra - hetente (T)

11.06. 16:00 Ittzés Szilvi előadása (Gy)

11.07. 17:00 Gyülekezeti hittan - hetente (Gy)

11.10. 20:00 Férfi műhely

11.11. 18:00 TinTa Kör - kéthetente (T)

11.12. 17:00 Öko délután (T)

11.13. 10:00 Közös istentisztelet (Gy)

11.13. 15:00 Gyerekdélután (T)

11.17. 18:30 Alap-vető felnőtt hittan (T)

11.20. 16:00 Zsibongó (Gy)

11.27. 11:00 Családi istentisztelet (T)

NOVEMBERI ALKALMAINK
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KÖZÖS ISTEN- 
TISZTELET GYÚRÓN
2022. 11. 13. 10:00 

Tavasz során, hónapról hónapra tartottunk közös isten-
tiszteleteket a Gyúrón és Martonvásáron élő evangélikus 
testvéreinkkel együtt. Két alkalommal Gyúrón, két alka-
lommal Tordason egy alkalommal pedig Martonvásáron 
találkoztunk. Nagy öröm volt újból és újból megélni azt, 
hogy összetartozunk és Jézus Krisztus által egy közösség 
tagjai vagyunk. Elhatároztuk, hogy ebben a tanévben 
folytatjuk ezt a gyakorlatot, mert megerősítő volt szá-
munkra megélni ezt a közösséget. Ha idén nem is min-
den hónapban, de összesen hat alkalommal szeretnénk 
közösen ünnepelni a vasárnapot. Októberben Tordason 
tartottuk az első közös istentiszteletet, a következő alka-
lomnak pedig Gyúró ad otthont. November 13-án 10 
órára, a gyúrói evangélikus templomba várjuk a Szent 
László patak menti evangélikusokat, az istentiszteletet 
követően pedig a gyülekezeti házban folytatjuk az ünne-
pet egy szeretetvendégséggel. Az istentiszteleten, gyüle-
kezetünk zenészei kísérik az énekeket, gitárral, hegedűvel, 
fuvolával, és minden alkalommal más-más hittancsoport 
végez szolgálatot. Így készülünk most erre az alkalomra 
a gyúrói iskolai hittanosainkkal egy rövid kis jelenettel. 
Bízunk benne, hogy ezek az ünnepek segítenek minket 
abban, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz és a mi meg-
váltó Jézus Krisztusunkhoz. 

 � Bence Győző, evangélikus lelkész 

ZSIBONGÓ ISTEN- 
TISZTELET GYÚRÓN 
Májusban indult el gyülekezetünk Zsibongó Istentiszte-
lete, melynek Jézus szava nyomán az is lehetne a mottója, 
hogy „engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”. Ez 
az istentisztelet egy rendhagyó istentiszteleti alkalom, 
melyen a kisgyerekek teljesen otthonosan érezhetik 
magukat, ugyanis az énekek az ő nyelvükön szólalnak 
meg, a bibliai történetnek pedig maguk lehetnek a sze-
replői. Zsibongó istentisztelet, mert a gyerekek élénksége 
hónapról hónapra betölti a gyülekezeti házunkat, de 
éppen ez a vidám elevenség az, amivel ők az Istent dicsé-
rik. Az istentiszteletet követően, míg a gyerekek sza-
badon játszanak, a felnőttek tarisznyáját is igyekszünk 
megtölteni lelki táplálékkal, egy rövid igei alapú tanítás-
ban lehet része a szülőknek. Az alkalom pedig kötetlen 
beszélgetéssel zárul egy kis piknik keretében az otthon-
ról hozott finomságokat egymással megosztva.

Formálódó közösség vagyunk, így még nagyon könnyű 
bekapcsolódni hozzánk. Nagyon nagy szeretettel vár-
juk mindazokat, akik szívesen részt vesznek egy olyan 
istentiszteleten, ahol a nyüzsgés, a mozgás, a zsibongás, 
vagy akár a hangos gyerek sírás is istentiszteletté válik. 
Istentiszteleteinket főleg azoknak a családoknak ajánl-
juk, ahol a gyermekek 0-7 év közöttiek. Találkozzunk 
a következő Zsibongó Istentiszteleten, november 20-án, 
délután 4 órakor a gyúrói gyülekezeti házban!
(Gyúró, Thököly utca 22.)

 � Bence Győző, evangélikus lelkész

Zsibongó istentisztelet
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NEGYEDSZÁZAD, 
NEM KEVÉS
Október első szombatján terveztük a XXV. Tordas Kupa 
jubileumi versenyét.

Az egész héten át tartó intenzív esők miatt sajnos csak 
vasárnap tudtuk játékra alkalmassá tenni az amúgy kivá-
lóan megépített pályáinkat. Emiatt többen lemondták az 
előzetes nevezésüket. Kisebb létszámmal, de nagyon lel-
kes amatőr teniszezők vállalták a halasztott játéknapot. 
Szerencsére vasárnap napsütéses időben került lebonyolí-
tásra a négy versenyszám. 

Körmérkőzéses játékrendben mindenki mindenkivel 
megmérkőzhetett 8 gémes szettekben.

A versenyszámok győztesei: 
Női egyéniben Hámori Nóri – Tordas
Férfi egyéni 45 felett Senior Tóth Gábor – Tordas
Férfi egyéni 45 alatt Junior Búzás Ádám – Sárbogárd
Vegyes páros  Hámori Nóri - Galgóczy Lajos

A győztesek a jubileumi kupákon, érmeken kívül a suko-
rói BOGLYA CSÁRDA és sóskúti KÖNIG ÉTTEREM 
vacsora meghívásait nyerték, valamint tárgyjutalmakat 
vehettek át a második helyezettek. A délben felszolgált, 
közösen elfogyasztott marhagulyás ismét Tóth Kati 
remekműve volt. 

Reméljük 2023-ban az időjárási körülmények kedvezőb-
bek lesznek, és nagyobb létszámú versenyt sikerül rendezni! 

 � Tóth Gábor

TENISZ

Női döntő

Győztesek
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APRÓHIRDETÉSEKKERETES  
HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyek-
nek: 30 szóig ingyenes, a 
további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi magánszemé-
lyeknek: 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.

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.

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

ELADÓ TELEK

Eladó Tordas - Öreghegyen a Szent Orbán út 1710/2 
hrsz. telek, rajta 35 m2 alapterületű tégla házzal.
Telken: sok termő gyümölcsfa van. Érdeklődni a 
06 30/ 899 1602 telefonszámon (Illés Zsolt) lehet.



Mentők

104

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

Szennyvíz, szippantás

06 20/571-3105

Kutyabefogás: Fedák Krisztina

06 30/961-46-45

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu

Defibrillátor

06 20/413-93-30

HULLADÉK

Gyógyszertár 
(Tordas)

06 22/467-324
H: 13-17   Sze: 8-12   Cs: 8-12

Gyógyszertár 
(Martonvásár)

06 22/460-019 
06 22/569-146
H-P: 8-17:30

Betegszállítás (KOALA Bt.)

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

  
Szelektív

Nov. 10. Cs
Nov. 24. Cs

  
Zöld

Nov. 11. P

  
Hamu

Nov. 23. Sze

Gyermekorvos rendelés
(Martonvásár)  
Dr. Jellinek Kinga 

06 22/460-637,  06 30/444-5779
H: 8-12   K: 16-18   Sze: 16-18
Cs: 8-9   P: 8-12
Tanácsadás:   Sze: 8-10    Cs: 14-16

Fogászat (Martonvásár)  
Dr. Berczi Dániel

06 30/542-0381   
H, Cs: 8-14   K, Sze: 13-19

Orvosi ügyelet (Érd)

06 23/365-274, 06 23/365-770

Háziorvosi rendelés  
Dr. Harbula Ildikó

06 22/467-527,  06 70/941-1788
H: 13-17   K: 12-16   Sze: 8-11   
Cs: 8-11   P: 12-16

Védőnő  
Schubert Réka

06 30/312-7672,  tordasivedono@gmail.com
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  
Sze: 11-13
Várandós tanácsadás:
Sze: 13-15
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges.

EGÉSZSÉGÜGY

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Szemétszállítás
(VHG) 

06 22/579-185

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Szerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 900 példány

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


