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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES
TORDASIAK!
Sajnos a mostani időben az
életünket alapvetően meghatározza a terjedő koronavírus. Ennek megfékezése
érdekében kell cselekednünk és viselkednünk. Tordason
is bevezetésre került a távoktatás az általános iskolában,
és az óvodába is csak néhányan hozzák gyermeküket,
akik semmiképpen sem tudták megoldani az otthonmaradásukat. A konyhánk összesen kb. 30 gyermeknek
biztosítja továbbra is az étkeztetést, amiket elvisznek és
otthon fogyasztanak el. Zárva van a művelődési házunk
és a könyvtárunk is. Új működési rend van az üzletekben,
és a rendelőben. A legfontosabb, hogy most tényleg tartsuk be azokat a szabályokat, melyek bevezetésre kerültek.
A nemtörődömségünk, szófogadatlanságunk következménye most emberéletbe kerülhet. Lehet, hogy nem a
sajátunkba, hanem egy embertársunkéba. Ezért fontos,
hogy vegyük komolyan és tartsunk ki, mert csak így
lehet „utána”. Fontos, hogy aki a veszélyeztetett korosztályba tartozik (elmúlt 65 éves), vagy krónikus beteg, és
nincs segítsége, ne maga oldja meg a bevásárlásait, mint
eddig, hanem szóljon és segítünk. Hívja a 20/371-8636os telefonszámot, vagy a Segítő Szolgálat telefonszámait.
Az aktuális információkért kérjük figyeljék hirdetőtábláinkat, honlapunkat (www.tordas.hu) és facebook oldalunkat (Tordas Község). Jelenleg ugyan még nincs kijárási tilalom, de a járvány megfékezése érdekében – mire
ez az újság megjelenik – további szigorítások lehetnek.
Közben nem állt meg az élet az önkormányzatnál, folynak az elnyert pályázataink elszámolásai (egészségház,
hivatal, könyvtár, művelődési ház) és új pályázatot tervezünk beadni a Jókai utcai játszótérre. Itt három szinten, a különböző életkoroknak megfelelően telepítenénk
játszóeszközöket. Elkezdjük a Szabadság és a Köztársaság
utcai járdák megvalósítását is, először az ajánlatok kérésével. Sajnos az ilyenkor szokásos kisebb saját beruházásaink, karbantartásaink is bizonytalan ideig csúsznak.
Reméljük a közös odafigyeléssel csak kisebb problémákkal és hamar sikerül túlvészelnünk ezt az időszakot, és
egészségesen, kicsit más emberként folytathatjuk majd
életünket. Most még inkább figyeljünk egymásra!
 Juhász Csaba polgármester
Köszönjük azoknak, akik befizették I. félévi adóikat! A
közös teherviselés is szükséges ahhoz, hogy ilyen szép
településen élhetünk!

Kövesse a Tordas Község facebook oldalt!
Hírek, események, közérdekű információk első kézből
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GYÓGYSZERTÁR
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyógyszer kiváltásakor
nem elég a TAJ számot bediktálni, hanem szükséges magukkal vinni a beteg TAJ kártyáját a pontos beazonosíthatóság érdekében.
A Tordasi gyógyszertár nyitvatartása változott:
hétfő 13-17, csütörtök 8-12
Gyógyszertári ügyelet:
március 28-29. Ercsi, április 4-5. Martonvásár,
április 10-11-12. Ráckeresztúr, április 13. Ercsi
április 18-19. Ercsi

Tájékoztató hivatali ügyintézésről
Tisztelt Tordasiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal munkatársai - a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt - távmunkában látják el feladataikat.
Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy hivatalos ügyeiket elsődlegesen az Önkormányzati Hivatali Portálon
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=szolgaltatasok),
az e-Papír alkalmazáson (https://epapir.gov.hu/) illetve a
Hivatali Kapun (https://mo.hu) keresztül intézzék.
Amennyiben konkrét kérdéssel, problémával fordulnának munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken - kérjük, hogy elsősorban e-mailen - keresztül vegyék fel velük
a kapcsolatot.
 Adóügy:

Kalocsai-Balogh Hajnalka
e-mail: adougy@tordas.hu
telefon: 20/248-3320



Igazgatási ügyek: Taller Adél
e-mail: igazgatas@tordas.hu
telefon: 30/570-7272



Jegyző: dr. Zay Andrea
e-mail: jegyzo@tordas.hu
telefon: 20/280-3084



Pénztár: Áldottné Szalai Krisztina
e-mail: penztar@tordas.hu



Pénzügy: Földesi Józsefné
e-mail: penzugy@tordas.hu



Szociális ügyek: Kovács Mónika
e-mail: gyamugy@tordas.hu
telefon: 20/371-8636



Titkárság: Cravero Teréz
e-mail: titkarsag@tordas.hu
telefon: 20/245-6594



Juhász Csaba polgármester
e-mail: polgarmester@tordas.hu
telefon: 20/823-3346
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Tisztelt Pácienseink!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Minisztériumi
rendelet és Ántsz utasításra elvégeztük a rendelés átalakítását. Kérjük, hogy mielőtt a rendelőbe indulnának
jelentkezzenek telefonon (06 22/467-527 vagy 06
20/390-15-05), így elkerülhető a fertőzéssel, fertőző
beteggel való találkozás. Fontos tudniuk, hogy a coronavírust nem csak lázas beteg tudja átadni, hanem az
egészségesnek tűnő panaszmentes ember is. Amen�-

TÁJÉKOZTATÁS
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény (helyesbítés)
ingyenes, illetve kedvezményes étkezés biztosítása, valamint évente 2 alkalommal járó 6.000 vagy 6.500 Ftos pénzbeli támogatás megállapítására,
jövedelemhatár az egy családban élőknél 38.475 Ft/fő,
tartósan beteg gyermek vagy egyedülálló szülő esetében 41.325 Ft/fő,
vagyonnyilatkozat kitöltése szükséges, melyben az ingatlan-, jármű-, készpénzvagyon külön-külön az 570.000
Ft-ot, együttesen a 1.995.000 Ft-ot nem érheti el (nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, melyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik)
(Fenti: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.)

Méhek tartása
A méhészkedést minden év február végéig, illetve a
tevékenység megkezdését követő nyolc napon belül be
kell jelenteni a méhek tartása szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjénél.
Méheket tartani a vonatkozó állategészségügyi és
növényvédelmi jogszabályok megtartása mellett – minden arra alkalmas helyen lehet.
A méhek aktív időszakában (április 15-szeptember 15
között) a lakóövezetekben legfeljebb 10 család tartható, a
15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 2. § (2)-(3) bekezdéseiben
előírt védőtávolságok betartása mellett.
A méhek nyugalmi időszakában (szeptember 16-tól április
14-ig) a méhcsaládok száma nem esik korlátozás alá.

Ebek tartása
Az eb tartójának bejelentési kötelezettsége van az eb tartási helye szerint illetékes jegyzőnél, ha az eb
a.) három hónapos kort elérte, (illetve tartásába három
hónaposnál idősebb eb került,)
b.) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
c.) új tulajdonoshoz került,
d.) elhullott vagy elveszett.
Bejelentési kötelezettség elmulasztása 30.000 Ft-os, chip nélkül tartott 3 hónaposnál idősebb eb után 45.000 Ft-os állatvéTORDASI
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nyiben az orvosi rendelőben coronavírusos beteg van,
a helyiséget speciálisan kell fertőtleníteni és az ott
dolgozó orvos és nővér 2 hét karanténba kell vonuljon,
vagyis beteget ellátni nem tud. Így a coronavírus
gyanús beteg telefonáljon, indokolt esetben a mintavételét, kezelését a lakásában próbáljuk megoldani, ha
súlyos állapotú, akkor küldjük kórházba.
Továbbra is kérjük megértésüket és segítségüket.
Kérjük maradjon otthon!


Köszönettel: Dr. Harbula Ildikó - 2020. 03. 23.

delmi bírsággal sújtható. (244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet)
Belterületen engedély nélkül, önálló ingatlanonként
legfeljebb 3 db három hónaposnál idősebb eb tartható.
Háromnál több eb tartását az állattartó kérelmére a képviselőtestület határozatban engedélyezheti.
(Fentiek: Az állatok tartásáról szóló 9/2009. (IX. 9.)
számú önkormányzati rendelet alapján.)
Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
TILOS kistestű ebet (<20 kg) 10 m2-nél, közepes testű ebet
(20-40 kg) 15 m2-nél, nagytestű ebet (>40 kg) 20 m2-nél
kisebb területen, valamint tartósan kikötve tartani!
Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
A település jegyzője köteles legalább 3 évenként ebösszeírást végezni. Tordason a 2017-es összeírás után ez az idei
évben esedékes. A Kisbíró következő számában bővebb
információval szolgálunk.
(Fentiek: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint)

Lakcímbejelentés
Ügyintézése a martonvásári Kormányablaknál történik,
ahol azonnal megkapják az ügyfelek az új lakcímkártyát. Lehetőség van a Tordasi Polgármesteri Hivatalban
is leadni a lakcímbejelentő lapot, ami rögzítés után postázásra kerül Martonvásárra. Ebben az esetben 1-1,5 hét
után készíti el a Kormányablak a lakcímkártyát.
Új lakóépület esetében házszámképzésre van szükség. Ez
vagy megtörténik már az építési telek kialakításakor vagy
a földhivatali ingatlan nyilvántartásba vételi eljárás után.
A házszámképzési határozatot 1 hónapra kifüggesztjük a
polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára, majd a Központi
Címregiszterbe (KCR) rögzítjük. Ezután lehetséges erre a
címre bejelentkezni.
Tordason több ingatlan címe felülvizsgálat alatt van,
ezért előfordul, hogy a lakcímbejelentést elutasítja a Kormányablak. Az ügyfelet a polgármesteri hivatalba küldik.
A 22/467-502-es telefonszámon az 1-es melléken tájékoztatást nyújtunk a további teendőkről.
Az Öreghegyre bejelentkezni szándékozók minden esetben érdeklődjenek előbb a hivatalban!
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Tordas Község
Önkormányzatának

2019-2024. ÉVI
GAZDASÁGI
PROGRAMJA

Energia, közvilágítás

2. rész

III. INFRASTRUKTÚRA
Ivóvíz ellátás
Településünk egészséges ivóvízellátását biztosító hálózat kellő minőségben és biztonsággal áll településünk
rendelkezésére.
A három település (Tordas – Gyúró – Kajászó) vízműve
kellő víztermelői kapacitással rendelkezik, ami hosszú
távon biztosítja a falu fejlődéséből adódó bővítéseket.
A vezetékes vízhálózat működésének biztonságosabbá
tétele érdekében megvalósítottuk a Kölcsey utca–Hangya sor elkerülő vízvezeték építését, így már két helyen
vannak összekötve a Szent László Víz által kettévágott
településrészek. Kialakítottuk az önkormányzati telkekhez a vízhálózatot.
Célok:
ingatlanfejlesztés esetén, az ingatlanfejlesztő feladata a
vízhálózat bővítésének kiépítése
a Gördülő Fejlesztési Terv szerinti karbantartások, kisebb fejlesztések elvégzése (régi, többször meghibásodó
vezetékek, bekötések folyamatos cseréje)

A falu elektromos energiahálózata kellő mértékben kiépített. Többször felmerülő probléma a vezetékek alá ültetett
növények helyzete, melyek megnőve, szeles időjárás esetén
akadályozzák a hálózat biztonságos üzemelését. Továbbra
is megoldás az ingatlantulajdonosnak a növényzet megfelelő karbantartása, vagy a hálózat szigetelt vezetékkel
történő kiépítése. Közvilágítási hálózatunkat 2016-ban
LED-es lámpákkal korszerűsítettük a meglévők helyén. A
hálózaton több helyen mérőóra van, így csak az általunk
fogyasztott áramot kell kifizetni. A település központjában, több helyen épült kandeláberes közvilágítás.
Célok:
az igények szerint bővíteni kell a közvilágítást, ha szükséges, az érintettek anyagi bevonásával

Gázhálózat
A település gázellátása megfelelő. Ebben a ciklusban is csak
kisebb lakossági bekötések történtek. Az új önkormányzati telkeknél folyamatban van a gázhálózat kiépítése.
Célok:
az önkormányzati telkeknél mindkét oldalon a gázbekötések kiépítése

Telefonhálózat, internet, kábel tv
A különböző műholdas szolgáltatók belépésével és több
cég optikai hálózatának kiépítésével továbbra is versenyhelyzet van a lakosság javára.

Csatornázás

Csapadékvíz elvezetése, belvízvédelem

A meglévő szennyvíztisztító és csatornahálózat üzemeltetését a Fejérvíz Zrt. végzi. 2019-ben megtörtént a
ráckeresztúri szennyvíztisztító felújítása, így biztonságossá és megfelelővé vált a működése. A projekt kapcsán kisebb gépcserék is történtek a tordasi átemelőkben.
Kisebb további beruházással újabb többletkapacitással is
rendelkezni fog a ráckeresztúri tisztító, melyből Tordasra
is jut. Probléma a Gyúrói út csatornahálózatának átvétele,
mely esetében 10 db tisztítóaknát kell nagyobb költségen
átépíteni és az esetleges további javítást, csak a részletesebb vizsgálatok fogják megmondani.

A belterületi árkok karbantartása és az átereszek tisztítása
folyamatosan történik. Elkezdtük az útpadkák rendezését.
Fontos feladat a települést körbevevő vízelvezető árkok
kitisztítása és karbantartása, mely időszakosan történik.

Célok:
szorgalmazni kell a ráckeresztúri tisztítóban a többletkapacitás elérését
továbbra is 240.000 Ft-ot kell fizetni az újonnan kialakított, vagy csatornával nem rendelkező ingatlanok esetében a rendszerhez való csatlakozásért
valamilyen külső forrás bevonásával kell megoldani a
gyúrói úti csatornahálózat javítását, átvételét

Út-, híd-, járdaépítés, parkolók építése,
felújítások
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Célok:
útpadkák rendezése, kövezése
a tönkrement átereszek újjáépítése (pl. Sport, Szabadság)
a település körüli árkok tisztítása, karbantartása (Kölcsey mögött, a Petőfi út végén, Gyúrói út mögött)
a településen belüli árkok karbantartása

Az elmúlt években folyamatos volt az útjaink felújítása,
aszfaltozása (Somogyi, Gesztenyés, Köztársaság, Kölcsey,
Gárdonyi). Az igényeknek és a lehetőségeinknek megfelelően kátyúztuk a murvás útjainkat és a község egész
területén rendszeresen karbantartottuk, köveztük az
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útszegélyeket. Több helyen alakítottunk ki új parkolót
(Óvoda előtt, Hivatal, Művelődési Ház udvarában, iskola-óvoda alatt). Megvalósult az Etyek-Ercsi kerékpáros
útvonal, melynek elkészült része a Tordas-Gyúrói kerékpárút pihenőkkel és sporteszközökkel, valamint a Gesztenyés aszfaltozása a vadászházig.
Több helyen újítottuk fel a járdát (régi iskola mellett,
Hangya sor) és építettünk újat (Gesztenyés). Gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki a Köztársaság-Szabadság utca sarkán.
Célok:
 először a köves útalap megépítése a Széchenyi utcában,
majd a bekötések függvényében aszfaltos út kialakítása
a Kölcsey-Köztársaság összekötő út megépítése
a Rákóczi-Petőfi összekötő út megépítése
a temető felől a kertészet melletti út rendezése, vízelvezetésének megoldása
útpadkák rendezése, kövezése
 évenkénti kátyúzás
döntés a Gyúrói út útjaival kapcsolatban
parkolók kialakítása a boltok előtt
a parkoló rendezése a katolikus templom előtt
járdaépítés az elnyert pályázatnak megfelelően a Szabadság úti kanyarban és a Köztársaság u. páratlan oldalán
járdaépítés a Gyúrói út összekötésére
Szabadság-Jókai utcák összekötése járdával a Fajtakísérleti Állomás mellett
meglévő járdáink szakaszos, tervezett felújítása (járdaépítési program elfogadása)
buszmegállók egységes arculatú átépítése
Belső kerékpárnyomvonalak kijelölése és megvalósítása
a helyi forgalom számára, Hangya sor és Köztársaság út
között kerékpárút létesítése (alternatívák vizsgálata)

Közterületek, parkok fenntartása
Településünknek mindig is kiemelten fontos volt környezetünk rendezettsége még akkor is, ha az önkormányzat által kezelt területek a többszörösére nőttek.
E cél érdekében a ciklus első felében közfoglalkoztatottakkal és állandó létszámmal egy olyan parkfenntartó brigád dolgozott, akik évek óta képesek voltak a
belterületi parkok, utak, közterületek fenntartására és
fejlesztésére. A ciklus végére a zöldfelület karbantartó
brigád megszűnt, így ezek karbantartását egy külsős
cég végzi évi 5-7 alkalommal.
Az intézményeink karbantartását, kisebb építéseket,
fejlesztéseket és a növényeink gondozását egy kisebb
saját csapat végzi.
Az elmúlt években a közparkok, terek, egyéb közterületek parkosítása tovább folytatódott, megújítottuk a régi
iskola melletti és az emlékművek körüli parkot. Tovább
rendeztük és gondozzuk a patakpartot, a gesztenyést, a
falu elejét a közigazgatási határig. Az Almási Balogh Elemér szobor visszahelyezésével egy időben a Petőfi szobor
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a parkba került, ahol új teret alakítottunk ki a részére.
Egységes arculata lett közterületeinknek (kandelláberek,
kovácsoltvas padok, térkőburkolatok) melyet további
virágágyások kialakításával és virágtartók kihelyezésével
is szépítettünk. A település múltját bemutató képes-információs táblákat helyeztünk el a több helyen.
Célok:
a Sajnovics szobor környékének újra gondolása, méltó
kialakítása
a karbantartó brigád létszámának egy állandó parkfenntartó státusszal való bővítése
a közterületeink továbbra is egységes arculatú fejlesztése, megújítása
a meglévő építményeink, közterületi bútoraink karbantartása
kastélypark látogathatóvá tétele
fasor-, sövénytelepítés, virágosítási akciók szervezése

Köztisztaság, környezetvédelem
A közterület rendjének, rendezettségének meghatározója a település köztisztasága, környezetvédelme.
A szemétszállítást a törvényi változások miatt a
Közép-Dunavidéki
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által megbízott Velencei cég végzi,
követve a jogszabály módosításokat, melybe már beletartozik az Öreghegy területe is. Folyamatos a szelektív hulladék gyűjtése kiegészülve a hamuval, valamint
az üveg és az olaj gyűjtése is. A papírt az intézményeink gyűjtötték évi két alkalommal.
A környezetünk védelme és tisztántartása érdekében
minden évben tavasszal a lakosság bevonásával falutakarítást tartunk.
A Szent László Patak egy részének rendezésével turistautat alakítottunk ki a Cifra hídtól a Martonvásár irányában lévő kerékpáros pihenőig.
Továbbra is minden évben az újszülöttek családjának
adtunk egy ajándékfát, melyet a kertjükbe ültethettek el.
Célok:
szakértők és esetleg külső forrás bevonásával a gesztenye fasor megújítása
megoldás megtalálása a zöldhulladék-égetés kérdésére
(komposztálás)
a belterületi erdőink gondozása, karbantartása, sétautakat kialakítása
a környezetünk védelmébe érdekében a lakosság bevonása (programok, tájékoztatás)
a közterületi fasoraink megújítása, kiemelt ápolása
új fásítások megvalósítása (új utak mellett, iskola-óvoda
alatt, temetőben)
települési megújuló energia program kidolgozása
környezettudatos szemléletformálási akciók, programok indítása
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IV. GAZDÁLKODÁS
A korábbi évek szigorú gazdaságpolitikáját folytatva megteremtettük az alapjait a pályázataink önrészéhez, illetve
az építőipari árak okozta többletköltségeknek. Stabil,
működési hitel nélküli a működésünk, némi tartalékkal,
amely forrása lehet az előre nem tervezett kiadásainknak.
Az utóbbi években kiemelt szerepet kapott a közös teherviselés hangsúlya, vagyis a kintlévőségeink behajtása.
Célok:
továbbra is kiemelt cél a pénzügyi egyensúly megtartása,
vagyis a működési bevételek fedezzék a működési kiadásokat
a lehetőségek keresése a működés költségeinek csökkenésére
az igények és az elvárások növekedése miatt az adópolitikánk újragondolása
további befektetéseknek a településre csábítása (kereskedelmi-szolgáltató területek, irodák)

V. SZOLGÁLTATÁSOK

elmúlt öt évben is az önkormányzati és egyéb rendezvények, valamint az idegenforgalmi vállalkozások
miatt. A különböző turisztikai fejlesztéseken kívül új
szálláshelyek létesítése is történt. A csárda-horgásztó és
a kalandpark mellé „westernfalu” is épült, melynek jelentős esküvői forgalma is van. A megépített kerékpárutunk
része lett a Budapest Balatoni kerékpárútnak, így várható
a már most megnövekedett kerékpáros forgalom további
emelkedése. Továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk a
patak két oldalán fekvő Sportcentrum területének gondozására, mely szintén egyre több látogatót vonz.
Célok:
az idegenforgalomra épülő további színvonalas szolgáltatások segítése
a rendezvényeink szélesebb körben való reklámozása
(térségi rendezvény)
felkészülés a Budapest-Balaton kerékpárút adta lehetőségekre
további szállások kialakítása
Hangya hagyományok feldolgozása, népszerűsítése és a
hagyományok ápolása
csillagászati fejlesztések a településen
testvértelepülési kapcsolatok ápolása

Vállalkozások
A lakosság igényeinek minél jobb kielégítését kell szolgálnunk azzal, hogy a szolgáltatások helybeli kialakítását szorgalmazzuk. A helyi szolgáltatások száma néha
növekszik, néha csökken a mozgó árusokkal kiegészülve.
A piaci ruházati, és egyéb árusítók, a parkolóban, a művelődési házban, vagy előtte árusítanak. A bolti kiskereskedelmi, szórakoztató vállalkozások számát és működését
a helyi vásárlóerő határozza meg.
A faluban továbbra is jelentős az egyéni és társas vállalkozások száma. Kiemelt a kapcsolatunk a Feldhoffer
Kertészettel és a TO-RO 2000 Zrt-vel, akikkel kölcsönösen segítjük egymást. A Sajnovics tér helyett a katolikus
templom előtti téren biztosítunk helyet a havi rendszerességgel működő termelői piacnak.
Célok:
Az Agrárlogisztikai Központ befejezése és üzemeltetése
több helyi termelő bevonása a piacra
a bolti kiskereskedelmi ellátás fejlesztése
a postai szolgáltatás fejlesztése
kereskedelmi-gazdasági-szolgáltató „övezet” kialakítása
a helyi kis- és kézművesipar mellett a munkahelyet és adót
teremtő kis- és középvállalkozásoknak terület biztosítása
helyi termékek kialakítása
közös vállalkozói iroda kialakítása
helyi vállalkozások közötti kapcsolat erősítése

Idegenforgalom
Az idegenforgalom növekedése volt tapasztalható az
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VI. INTÉZMÉNYHÁLÓZAT
Orvosi rendelő, tanácsadó
Megvalósult az Egészségház korszerű, energiatakarékos,
a mai kor követelményeinek megfelelő esztétikus átalakítása, korszerűsítése és ide költözött a védőnői szolgálat
is. Az energetikai pályázat miatt napelemek termelik már
az áramot.
Célok:
további egészségügyi szolgáltatás bevonásának megvalósítása
az udvar esztétikus rendezése
 egészségügyi felmérésre alapozott egészségmegőrző
programok szervezése

Óvoda-konyha
Saját intézményünkként jól látja el a feladatát és biztosítja az óvodáskorúak ellátását. Új játszóeszközök kerültek telepítésre az udvaron. Az energetikai pályázatunk
kapcsán megtörtént a napelemes rendszer kiépítése, ami
az áramfogyasztás harmadát termeli meg.
Jól működik a főzőkonyhánk az étteremmel, mely az
óvodások és az iskolások étkezését biztosítja.
Célok:
további napelemek telepítésével az áramfogyasztás
csökkentése
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óvoda fűtésének újragondolása (pellet-gáz)
tornacsarnok megépítése esetén az udvar bővítése,
újabb udvari eszközök telepítése
az elhasznált konyhai eszközeink cseréje (sütő, hűtők)
a konyhai kapacitás növelése külső igénybevételre
a

Általános iskola
Az utóbbi években az iskola energetikai felújítása után
megvalósult az épület bővítése és felújítottuk a vizesblokkokat. Szervízutat alakítottunk ki az iskola alatt, ahol a
szülők csak megállnak és kiteszik a gyereküket. E mellett
és az evangélikus templom felől új léckerítést építettünk.
2018 szeptemberétől a Don Bosco Nővérek vették át az
iskola fenntartását. A könyvtár kiköltözésével a teljes
régi iskola épületében folyhat a tanítás. Jelenleg 16 osztály tanul a két épületben.
Célok:
a testnevelés biztosítására tornacsarnok építése az iskola alatt
az udvarok rendezése külső forrás bevonásával
a tetőtér és a régi iskola korszerűsítésének, felújításának
fenntartófelé szorgalmazása

Művelődési ház
Az épület és környéke Almási Balogh Elemér szobrának visszahelyezésével a falu központjának egyik szép
színfoltja.
A tevékenységhez szükséges pénzeszközök biztosításával
kell lehetőséget teremteni a minőségi művelődési tevékenységnek, megteremtve az oktatási intézmények, más
szervek és a művelődési ház munkájának összhangját.
Egyre több kis csoportos, klubszerű és közösségépítő
programot szerveztünk. Újjáépítettük a művelődési ház
kapuját és kerítését, valamint kicseréltük az előtte lévő
padok deszkáit. Sikeresen pályáztunk a színpad átalakítására-bővítésére, egy galéria építésére, a vetítőterem
felújítására és működéshez szükséges eszközök, székek,
bútorok beszerzésére
Célok:
a belső átépítések (színpad, galéria) megvalósítása
a belső udvar rendezése
az épület mögötti kerítés-támfal megépítése
a Művelődési Ház tetőterének esetleges hasznosítása
(bérelhető irodák)
az épület másik (TOCOOP tulajdona) felének megszerzése és a művelődéssel és kulturális tevékenységgel kapcsolatos felújítása
szabadidős tevékenységek bővítése
felnőttképzési lehetőségek biztosítása
számítógépes és idegen nyelvi ismeretek mindenki számára
művészeti, kulturális programok közös megvalósítása
TORDASI
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Könyvtár
A könyvtár az iskola kérésre új helyre, a régi konyha-étterembe költözött, a tornaterem épületébe. Pályázatot
nyertünk a teljesen új bútorzat beszerzésére. 30 órában
önálló könyvtáros látja el a vezetését. 2019-ben csatlakoztunk a megyei könyvtárhoz.
Célok:
 a régi bútorzat kicserélése újra

Lakásgazdálkodás
Önkormányzatunk szolgálati lakással és bérlakással
rendelkezik. E lakások közül 2 önálló, telekkel rendelkezik
és határozott időre bérbe van adva, 1 az egészségházzal
egy épületben van, egy az önkormányzat épületében, a
többi a 7 lakásos emeletes épületünkben van. Ebből az
önkormányzatnál lévő és az emeletes ház egyik sarki
lakása az állapota miatt használhatatlan.
A Sport utcai lakásunkat visszakaptuk a Katolikus
Egyházközségtől és szolgálati lakásként hasznosítjuk. A
Petőfi utcai lakásunkat pedig pályázatuk fenntartásáig a
Teremtőkert Egyesületnek adtuk, azonban előbb tulajdonjogi, majd pénzbeli igényük merült fel, ami nem egyezik az
eredeti szándékkal. Ez ügyben folynak a tárgyalások.
Nem lakás céljára szolgáló helyiségeink:
- sportöltöző
nem változott, a bővítésére engedéllyel
rendelkezünk és a következő évre tervezzük a megvalósítását.
- ravatalozó
nem változott, pályázatot adtunk be
az átépítésére
- teniszöltöző nem változott
Célok:
a Petőfi utcai lakás helyzetének a rendezése a Teremtőkert Egyesülettel
a lakások felújítása lehetőleg külső forrás (pályázat) bevonásával

Temető
Az önkormányzat karbantartó brigádja és a külsős karbantartó cég segítette, hogy a temető továbbra is kulturált
és szép temetkezési helye legyen a településnek, melyet
folyamatosan karbantartunk. Bővítettük az urnafalat,
padokat és közvilágítást telepítettünk a ravatalozó mellé.
Pályázatot adtunk be az épület átalakítására, bővítésére.
Célok:
a karbantartás folyamatossága
a ravatalozó átalakításának, bővítésének megvalósítása
újabb szemétgyűjtő helyek (szelektív is) kialakítása
újabb urnafalak építése
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szociális otthon temetkezési helyének rendezése
a temető szélén lévő, nagy termésű fák szakaszos lecserélése
a temető bővítési helyének fásítása
a fő utak kövezése
kerítés felújítása

mely a lehetőségeihez képest jól látja el az önkormányzat törvényi feladatainak egy részét. A civil
szervezetek segítségével működik egy olyan figyelőés segítő rendszer, amely olyan személyek segítségét
is megoldja, akinek a jogi szabályok miatt nem tudunk
hathatós segítséget nyújtani.

Polgármesteri Hivatal-Községháza

Célok:
szociális ellátások felülvizsgálata

Megtörtént a Polgármesteri Hivatal energetikai átalakítása
és akadálymentesítése. Napelemes rendszer termeli az
épület villamosenergia szükségletét. Parkolókat alakítottunk ki az udvarban és rendeztük az épülettel szemközti
területet is. Mindezekkel együtt egy falusi községházán
túlmutató épület és környéke jött létre, mely méltóvá teszi
a hivatalnak a településen betöltött szerepét.
Célok:
az udvaron lévő építőanyagok tárolásának rendezése
(fedett tároló építése is)
a tetőtérben irattár építése

VII. SZOCIÁLPOLITIKA
Segélyezés
A képviselő-testület szociális rendeletének megfelelően
végzi a Szociális Bizottság a segélyezés feladatait. Évente
a költségvetésben biztosított keretnek megfelelő összeg
kerül felhasználásra.
Az elmúlt időszakban évente kb. 80-100 fő részére
juttattunk élelmiszercsomagot húsvétkor és karácsonykor. A rászorulóknak lakásfenntartási támogatással segítettük a rezsiköltségeik csökkentését és
segélyfával a fűtést. A nehéz helyzetbe kerülőknek
átmeneti segélyt juttattunk. A fiatalokat tanulását a
Bursa Hungarica és a Tordasi Tanulmányi Ösztöndíjjal
támogatjuk.
Célok:
a fiatalok tanulásának támogatása az eddigi módon
a Segítő Szolgálat ellátásainak felülvizsgálata
továbbra is élelmiszercsomagok osztása, a segítés érdekében
szociális ellátások felülvizsgálata
„érzékeny”

segélyezési rendszer kialakítása, mely figyelembe veszi az igényeket
figyelő- és segítő rendszer kiterjesztése

Szociális gondoskodás
A szociális gondoskodás településünkön szükséges
formáját társulási formában, kistérségi szinten a
Szent László Völgye Segítő Szolgálattal oldjuk meg,
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Munkanélküliség kezelése
Településünkön a munkanélküliek létszáma az ország
gazdasági helyzete miatt nem emelkedett. Minden évben
bekapcsolódtunk az országos közfoglalkoztatásba, melynek keretében 2-3 munkavállaló folyamatosan segített a
településen lévő fejlesztésekben, közterületeink ápolásában, fenntartásában.

VIII. ÖNSZERVEZŐDŐ
ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGEK
A képviselő-testület pártérdektől mentesen, kizárólag a
község érdekeit szem előtt tartva végezte a munkáját.
Ehhez minden egyes képviselő felhasználta a község
különböző csoportjainak, közösségeinek segítőkészségét, szellemi, anyagi erejét, elsődlegesen a község fejlesztése érdekében.

Közrend, közbiztonság
A martonvásári rendőrőrs hol több, hol kevesebb létszámmal látta el a feladatát. Mindezek ellenére, együttműködve a helyi polgárőrséggel jó közbiztonságot
teremt a településen. Körzeti megbízottunk lett, aki a
szükségszerű vezénylések miatt nem tud igazán a településen dolgozni.
A polgárőrség az önkormányzat hathatós anyagi
támogatásával próbálta mind a nappali, mind az éjszakai szolgálatokat folyamatossá tenni, bár ez utóbbi
egyre kevésbé valósul meg. A gyalogátkelőhely kialakítása után folyamatosan biztosították az iskolakezdés
előtti közlekedést.
Az önkormányzat 10 kamerás térfigyelő rendszert épített ki. A település stratégiai pontjain kerültek kihelyezésre a kamerák, amelynek felvételeit egy – a hivatalban
elhelyezett – központi szerver rögzíti.
Célok:
új stratégia szorgalmazása a Polgárőrségnél, több fiatal
bevonása érdekében
a körzeti megbízotti státusz erősítése
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Sportegyesület
A község sporthagyományainak megfelelően biztosítja
a sportolási lehetőségek mind a verseny, mind a tömegsportban. Az íjászattal bővült a szakosztályok száma.
A szakosztályok működéséhez szükséges anyagi feltételeket az önkormányzat, a tagok és a támogatók biztosítják.
A pályák és a környezetük karbantartása is a sportegyesület feladata lett.
Célok:
a sportöltöző bővítésének, átalakításának megvalósítása
tornacsarnok építése az iskola alá, mely az iskolai használaton kívül több sportágat szolgálna ki
új sportprogramok szervezése, támogatása
sport koncepció kialakítása
rekreációs, illetve sportprogramok szervezése
falu kupa versenyek megrendezése a Művelődési Házzal közösen

Alapítványok, egyesületek
A megalakult, vagy alakuló civil szervezetek működését
minden esetben segítettük, ha kérték. A Tordas Községért
Közalapítvánnyal szorosan együttműködve segítettük a
település céljainak megvalósítását.
Célok:
a lehetőségekhez képest a civil szervezetek, szerveződések továbbra is történő támogatása és a közösségi életbe
bevonása
a Teremtőkert egyesülettel az ingatlan és használata
ügyének rendezése

Egyházak
A már kiépített jó kapcsolatok ápolásáról gondoskodtunk.
Erőnkhöz mérten mind anyagilag, mind más formában
segítettünk az egyházaknak.

IX. ÖNKORMÁNYZATI
MUNKA
Az önkormányzat munkájának segítésében, az általa
meghatározott feladatok megvalósításában, részt vevő
hivatal technikai és személyi ellátottsága többször volt
hiányos, nehéz volt megfelelő szakembereket találni.
A köztisztviselők szakmai képzettsége tovább nőtt. Az
évenként megszervezett szakmai továbbképzéseken mindenki részt vett. Erre az időszakra esett a központi ASP
rendszerhez való csatlakozás, melyhez munkaállomásokat és egy nagyteljesítményű színes nyomtatót nyertünk,
így a technikai feltétele adottak a jó működéshez.
Az önkormányzati és az igazgatási feladatok végrehajtásában továbbra is erős a kistérségi egymásrautaltság. A
kistérség települései között jól működött az együttdolgozás, hiszen vannak közös intézményeink (Segítő Szolgálat, bölcsőde), közösen ellátott feladataink (orvosi ügyelet,
önkéntes tűzoltóság, belső ellenőrzés).
A településen működő nagyobb gazdasági egységekkel
való kapcsolat jónak volt mondható.
Továbbra is nagyon jó az együttműködés a kis- és
közép vállalkozásokkal, akik megértik helyzetünket,
segítőkészek, és önállóan is képesek a falu érdekében
tevékenykedni.
Célok:
a lakosságnak a közügyekbe való bevonása (facebook,
kötetlen lakossági fórumok)
az önkormányzati dolgozók bérezésének átgondolása, a
versenyképesség megőrzése érdekében (ehhez az elvásárokat is igazítani kell)
további kistérségi együttműködési lehetőségeken való
gondolkodás
helyi értékvédelmi rendelet kidolgozása
idősek történeteinek összegyűjtése

Célok:
a közös rendezvényeink újragondolása, megújítása

Fogyatékosok Otthona
A Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona meghatározó, a legjelentősebb intézménnyé vált településünkön. Az otthon vezetésével gyümölcsöző, hatékony volt
az együttműködés.

Fajtakísérleti Állomás
Az Országos Mezőgazdasági és Fajtaminősítő Intézet
Tordasi Fajtakísérleti Állomás a másik jelentős intézmény
a településen. Az állomással kialakított kapcsolat jó, több
dologban együttműködtünk, segítettük egymást.
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Az előzőekben felsoroltak nem egy választási ciklusra vannak tervezve. Az anyagi
és egyéb szempontok határozzák meg mi
valósul meg ezekből a következő 5 évben a
település javára.
A legfontosabb, hogy a falu egésze ismerje
meg a céljainkat, érezzék a sajátjuknak és
a lehetőségeikhez képest vegyenek részt a
megvalósításban. Legyenek Tordas részei!
Tordas, 2020 január 22.
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

NŐNAPI „HÖLGYVARÁZS” A HANGYÁBAN!
Igazán fergetegesre sikeredett a Kőhalmi Ferenc bűvész
által prezentált NŐNAPI „Hölgyvarázs”! Köszönjük a
nagyszerű előadást és a kedves közönség nyitottságát,
aktivitását! Isten éltesse sokáig a Lányokat, Asszonyokat,
Édesanyákat, Nagymamákat, vagyis a HÖLGYEKET! A
szebbik nem képviselőit természetesen nem engedtük
el üres kézzel. A műsort követően ajándék csokival és
könyvvel kedveskedtünk.

KÖZLEMÉNY
Kedves Vendégeink!
A Hangya Művelődési Ház a jelenlegi helyzetre való
tekintettel, Polgármester úrral egyeztetve, egyelőre nem
látogatható, ezért a tervezett rendezvények, valamint
a klub, tánc és egyéb foglalkozások is felfüggesztésre
kerültek határozatlan időre. A Magyar Falu Program
győztes pályázatában foglalt eszközök beszerzése
továbbra is folyamatban van, ezeket beérkezésük szerint
természetesen átvesszük. Kérjük a lakosságot, ha valamiben a segítségükre lehetünk, jelezzék felénk a +36 20
431 8624-es telefonszámon, munkatársainkkal, váltott
munkarendben igyekszünk rendelkezésre állni.

Fotók: Milichovszky Emőke
Éger László
kulturális menedzser,
mb. vezető
+36 20 431 8624
muvhaz@tordas.hu
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Fazekasné Domak
Anikó - kulturális
menedzser-asszisztens
+36 20 343 2119
muvhaz@tordas.hu

 Éger László
kulturális menedzser, mb. vezető

HANGYA Művelődési Ház
2463 Tordas, Szabadság u.55.
+36 22 780 726
+36 20 245 6734
muvhaz@tordas.hu
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TORDASI IFJAK,
SZERVEZŐDJETEK
Megalakult a Tordasi Ifjúsági Klub, amelyhez folyamatosan várjuka csatlakozni vágyókat!
A Hangya Művelődési Ház nagyterme fölött, a régi mozi
vetítő helyén, a Magyar Falu Program pályázat keretében elkészült a külön bejáratú, hamarosan teljes körűen
berendezett (kanapé, asztal, szekrény, székek, babzsákok, monitor, PlayStation, külön „játszó” szoba stb.) galéria a tordasi fiatalok számára.
Lányok, Fiúk, vegyétek birtokba azt, ami a tiétek, szervezzetek programokat, összejöveteleket, játéknapokat,
érezzétek otthon magatokat!
További információ, feltételek, előzetes jelentkezés (tagfelvétel esetén, hozzájáruló nyilatkozattal, kiskorúak számára írásban történő szülői beleegyezéssel): Éger László (kulturális menedzser,
mb. vezető) +36 20 431 8624

COOP
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

BENZINKÚT
NYITVATARTÁS VÁLTOZÁS

A koronavírus terjedésének lassítása érdekében a
Tordason üzemelő Coop-mini bolt felajánlotta áruinak ingyenes házhoz szállítását.
Rendelést leadni a 06-20-984-0720-as mobilszámon lehet.
A kiszállítás Tordason 17:30 óra után történik.
Kérjük, 60 év felett ezt a lehetőséget válasszák!

A veszélyhelyzet végéig, a tordasi AVIA benzinkút
nyitvatartása a következők szerint változik:

GAZDASÁGI BOLT
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
A GazdaSági bolt ingyenes házhozszállítást vállal a
vírus ideje alatt.
(Vetőmagok, növényvédő szerek, kertészeti
eszközök)
Kérjük, hogy az idős emberek maradjanak otthon,
telefonon keressék a GazdaSági bolt munkatársait!
Elérhetőségeik:
06-20-340-5321
kertepker@gmail.com
A kiszállítást 15 óra után tudják végezni!
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Hétfőtől szombatig: 6-10 illetve 15-19 óráig
Vasárnap és ünnepnapokon: ZÁRVA
Megértésüket köszönjük!

SAKK SZAKKÖR
Sakkozz és tanulj könnyebben!
A MartonVál SC online sakk szakkört indít gyermekek számára kezdőtől a haladó szintig. Az alkalmak
minden szombat délelőtt lesznek 09:00-11:00 között
4 db 30 perces kurzusban. A szakköri alkalmakon
térítésmentesen lehet részt venni. Csak Skype és
otthoni sakk készlet szükséges hozzá.
Érdeklődni és jelentkezni itt lehet:
Bakacs János - Sakk oktató - MartonVál SC
http://martonvalsakk.hu
bakacsjanos@gmail.com
06702071727
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ISKOL A

ISKOLAI HÍREK
Tavasz lett, ennek illata tölti be a levegőt, a település életét és az iskola mindennapjait is.
Meglátogattuk az óvodában a leendő első osztályosokat, várjuk őket szeptemberben az iskolában szeretettel.
Ennek a kapcsolattartásnak már hagyományai vannak.
A központilag elrendelt iskolai beiratkozás előtt nyílt
tanítási napokat tartunk az iskolában. Ennek időpontja
április 21-22. lesz. Április 21-én reggel 8:00 órára szeretettel várjuk a kedves Szülőket az iskola aulájába, ahol
Szülői Fórumot tartunk. Szeretnénk, ha minél több olyan
szülő venne részt ezen a fórumon, akinek első gyermeke
érkezik az iskolába, illetve más településről kívánja gyermekét a mi intézményünkbe beíratni. Itt részletes információt kaphatnak az iskola életéről, hagyományairól, a
szokásrendszerről. A Fórum után az előzetesen kiírt tanítási órákon részt vehetnek a szülők. Kérjük, figyeljék az
iskola honlapját, illetve a kihelyezett plakátokat, melyen
minden információt megtalálnak a látogatható tanítási
órákkal kapcsolatban.
Az óvodával való kapcsolattartás részeként a leendő 1.
osztályos tanító nénik is meglátogatják a nagycsoportos
óvodásokat, majd májusban szülői értekezleten kapnak
tájékoztatást a kedves Szülők.
Március 13-án az iskola aulájában méltó módon megemlékeztünk a forradalom és szabadságharc hőseiről.
Minden évben megrendezzük a költészet napja tiszteletére iskolai szavalóversenyünket. Mivel az alsó tagozatos
tanulóink számára több területi versmondó versenyt is
hirdettek, s iskolánk évek óta részt vesz ezeken a versenyeken szép eredményekkel, ezért kicsit előbb rendezzük
meg házi versenyünket.
Március 17-én délelőtt alsó tagozatos tanítványaink
tehát versmondó versenyen vesznek részt.
Március 25-én Pázmándon a területi versmondó versenyen képviselik iskolánkat a helyezést elért tanulók,
illetve megyei szintű versenyre is nevezni fogunk, melynek helyszíne Vál. Ennek az időpontja pedig április 3.
Területi matematika versenyre is jelentkeztünk, az elért
eredményekről majd a későbbiekben fogunk beszámolni.
Március 30-án és 31-én Fogadóórát tartunk az iskolában, szeretettel várjuk a kedves Szülőket.
Az iskolai alapítvány a napközibe sakktáblát, az alsó
tagozatba magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakhoz fejlesztő játékokat, szemléltető eszközöket
vásárolt. Az iskola tanulói csocsóasztalt vehettek birtokba szintén az Alapítvány ajándékaként. Tanítványaink örömmel fogadták, fegyelmezetten használják.
Április hónapban kerül sor a felső tagozatosok
költészet napi megemlékezésére, „Versnap” formájában.
Remélhetőleg sok értékes, szép verset hallhatunk majd.
Alsó tagozatban 3-4. osztályosaink szépkiejtési versenye zajlik majd április közepén.
12

Május hónapban az édesanyákat, nagymamákat
köszöntjük.
Tanítványaink fontos próbatétele lesz a májusi országos kompetenciamérés, illetve idegen nyelvi mérés 6.
és 8. osztályosaink számára.
Mindenkinek kívánok további szorgalmas és kitartó
munkát, a versenyek során szép eredményeket, sok sikert.
Miközben készülünk ünnepi műsorral, versekkel, matematika feladatok gyakorlásával, készülünk a szülők fogadására, a Nyílt Napokra, elért bennünket az Oktatási
Minisztérium rendelkezése, miszerint a csoportos rendezvényeket nem lehet megtartani, a megyei versenyek
nem szerveződnek a járvány miatt.
A Lázár Ervin Program keretében meghirdetett színházi előadások elmaradnak, a Diákolimpia versenyei is
felfüggesztésre kerültek.
Ezek a rendelkezések visszavonásig érvényesek.
Iskolánkban így nem került sor a március 15-i ünnepség
közös megrendezésére, eltekintettünk a reggeli sorakozótól, az aulában zajló közös programoktól, minden csoportos rendezvénytől.
Fokozottan figyelünk a fertőtlenítésre, a takarításra,
figyelmeztettük gyermekeinket is a rendszeres kézmosásra.
Mindenki vigyázzon magára, egészségére. Tegyünk
meg mindent annak érdekében, hogy lehetőleg ne érintsen bennünket a terjedő járvány.
KIEGÉSZÍTÉS
Sajnos az újságcikk megjelenéséig eltelt időben olyan
súlyossá vált a helyzet a korona-vírusos fertőzöttség
miatt, hogy az iskolák bezárását is elrendelték, s életbe
lépett a tantermen kívüli digitális oktatás.
Minden megváltozott körülöttünk! Hirtelen más értékek lettek fontosak, másképp kell viselkednünk, együttműködnünk, s aggódnunk szeretteinkért, gyermekeinkért, szüleinkért, nagyszülőkért, az ismerősökért, kedves
barátokért. Aggódunk az országban kialakult helyzetért!
Mit tehet az iskola ebben a nem könnyű helyzetben?
Mindamellett, hogy azt kérjük mi is mindenkitől, hogy
viselkedjen fegyelmezetten, óvja gyermekét, óvjon mindenki mást, tartsa be a kiadott, elrendelt utasításokat,
felelősséggel viselkedjék saját magával, családjával, s
nemcsak az ismerősökkel, az ismeretlenekkel szemben is.
Erre kérjük mi is Tordas lakosságát! Kérjük ugyanakkor
a kedves Szülők megértését, türelmét, együttműködését.
Most van az a helyzet, amikor csakis összefogással érhetünk el eredményeket.
Miközben - nem gondolom, hogy nagy szavak - az életünkért, egészségünkért aggódunk, egy új oktatási formával kell megmutatnunk, hogy így is képesek vagyunk
tanítványaink oktatására. Mindennek a kidolgozására
egy hétvége állt rendelkezésünkre. Próbáltuk mindan�nyian a legjobb módokat megtalálni arra, hogyan lehesTORDASI
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sen kapcsolatot tartani a gyermekekkel, a szülőkkel,
figyelembe véve a családok lehetőségeit mindezen formák
fogadására. Azt gondoltuk mindannyian, hogy ebben a
kialakult helyzetben a fő cél egészségesnek maradni, s
megoldani az előttünk álló feladatokat.
Kérjük a kedves Szülőket kísérjék figyelemmel az
iskola honlapját, minden friss információt itt fogunk
közzé tenni. A tervezett programjaink lemondásra, felfüggesztésre kerültek; mikor folytatódik a megszokott
életünk ezt nem tudjuk, de addig ez a távoktatási forma
lesz érvényben, sok sikert kívánok ehhez mindenkinek.
Nagy a felelőssége mindenkinek, hiszen nem szokványos
munkarendre kényszerültünk áttérni, s ez óriási feladatot
jelent minden pedagógusnak.
Nyílt tanítási napokat terveztünk, melynek időpontját
már megírtam itt a cikkben, de most már nem vagyok
abban biztos, hogy addigra az iskolában folytatódik a
tanítás. A nyílt napok mindig megelőzték az iskolai
beiratkozást, melynek időpontja április 23-24 lenne. Központi útmutatás szerint fogunk eljárni, s ezt az iskola
honlapján közzétesszük.
Nem tudhatjuk mennyi időre van szükség, nem tudjuk
mikor állhat helyre az életünk ismét, de ebben a mindenki számára nehéz helyzetben próbáljunk összefogva,
igazán emberhez méltón viselkedni, s egymásra figyelni.

Kedves Tanítványom!
Mielőtt tanulni kezdenél olvasd el mindig az alábbi
11+5 pontos ajánlást!
Elvek:
1. Tegyél rendet az íróasztalodon! Készítsd oda az
eszközöket!
2. Először a szóbeli házi feladatokat készítsd el, hiszen az
írásbeli feladatok azok megértését kívánják, azok gyakoroltatását szolgálják.
3. Óráról órára készülj!
4. Ha van időd, ismételj! Nagyon fontos a megtanultak
megtartásához!

Nagy feladat hárul a pedagógusra, a szülőre, a gyerekekre. Azt kérjük, hogy ne szünetnek tekintsék ezt az
időszakot! A tanulók napi rendszerességgel kapják meg
a feladataikat ugyanúgy, mintha az intézményben lennének. Tőlük azt kérjük, hogy folyamatosan dolgozzanak,
forduljanak tanítójukhoz, tanáraikhoz segítségért, ha
szükség van rá, kérjék szüleik segítségét.
Tehát feladat van tanulásból, emberségből, összefogásból! Felelősségből kell vizsgát tennie mindenkinek ebben
a közösségben. Vigyázzunk egymásra, vigyázzon mindenki magára!
 Somfai Sándorné, igazgató helyettes
NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK AZ ISKOLÁBAN
2020. április 21-22. (kedd-szerda)
1. nap:
SZÜLŐI FÓRUM reggel 8 órakor az iskola aulájában
8:55 - 11:40 látogatható tanítási órák
2. nap:
8:00 - 10:40 látogatható tanítási órák
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő Szülőt!
Tisztelettel: Iskolavezetés

4. Mindegyik fejezet elolvasása után – ha nem érted, ha
szükséges – a pedagógusok felé fogalmazd meg írásban
kérdéseidet!
5. Az aktuális anyag egészét tekintve az összegyűjtött
kérdéseket küldd el a tantárgyat tanító pedagógusnak (a
lecke számát tüntesd fel a kérdések fölé)!
6. A kérdésekre - valamilyen formában – minden pedagógus mielőbb válaszolni fog.
7. Ha megkaptad a válaszokat, olvasd el újra a leckét fejezetenként, válaszolj szóban a fejezethez tartozó összes
kérdésre, s mindegyik fejezethez készíts a füzetedbe
rövid vázlatot! (Ha nem volt kérdés, természetesen azonnal jöhet az újraolvasás)
8. Végezetül olvasd el újra az egész leckét folyamatosan!

5. Hozzáolvashatsz a tananyaghoz, vagy előre is tanulhatsz, ha marad időd.

9. Próbáld meg saját szavaiddal megfogalmazni a lényeget
(mondd fel a leckét magadnak, vagy valakinek)!

Ajánlott (általános) lépések a leckék, a tananyag
feldolgozásához:

10. Ha sikerül, készen vagy - ha nem, újra olvasd
fejezetenként!

1. Értelmezd a lecke címét, olvasd el a bevezető
gondolatokat!

11. Az anyag megtanulása után oldd meg a hozzá tartozó munkafüzeti feladatokat (lehet délután is, másnap
is, ismétlés gyanánt)!

2. Olvasd végig egyszer a leckét!
3. Olvasd el a leckét részenként, fejezetenként (a fejezethez
tartozó esetleges fogalommagyarázatokkal, képekkel, képaláírásokkal, ábrákkal, diagramokkal, táblázatokkal stb. együtt)!
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A későbbiek során is ezeket a tananyag feldolgozási lépéseket kövesd! Sok sikert kívánunk!
Szeretettel: A Sajnovics János Általános Iskola pedagógusai
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Nagyböjti Lelki Nap
az iskolában

ÓVODA

A fotókat Kleman Abigél 8.osztalyos tanitvanyunk
keszitette

MESEVÁR HÍREK
A kertek alatt sétálgatva óvodásainkkal megannyi virágot
megcsodálhattunk, titkon remélve a tavasz közeledtét.
Farsangi mulatságunk alkalmával ennek hangot adva
kiszebábot is égettünk, remélve, hogy meghallja Villő, a
tavasztündér kívánságunkat és elhozza nekünk Benedek a
meleget. Farsangunk napján, nagyon jó hangulatú mulatság kerekedett. A gyermekek és a szülők együtt játszottak.
A nagyobbak, már az óvó nénikkel közösen gondolkodtak
a játékos vetélkedőkről. Sokat táncoltak és mindenféle
földi jóból csemegéztek. Köszönjük a sok-sok segítséget a
szülői közösségnek. A gyermekek fényképezése is nagy
esemény volt a Mesevár óvoda falai között. Szebbnél szebb
királylányok és talpig úriemberek álltak a fényképezőgép
elé. Majd a nőnapot vártuk nagyon. Szép díszes virágkölteményekkel halmozták el a lányokat és az asszonyokat a
fiúk, és még verset is szavaltak hozzá. Mindezek után az
1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk.
Szebbnél-szebb új dalokat tanultunk és énekeltünk, közösen díszítettük a csoportszobákat. A gyerekek emlékeket
készítettek nemzeti ünnepünk alkalmából, melyeket
sétánk alkalmával elhelyeztek a Petőfi-szobornál.
A Tordasi Mesevár Óvoda alapítványának elérhetősége:
Százlábú Gyermektámogató Alapítvány
Adószáma: 18618736-1-07
Hálásan köszönjük felajánlásaikat!
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Tavaszt rikkant a rigó,
Itt van már a gólya,
Pattan a sok rügy a fán,
Mintegy varázsszóra.
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HIRDETMÉNY
A 2020/2021-ES
NEVELÉSI ÉVRE
AZ ÓVODAI
BEIRATÁSRÓL
Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2020. augusztus 31-ig, valamint
a 2020/2021-es nevelési év során betölti a 3. életévét (az
utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában
működő Tordasi Mesevár Óvodában az:
ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA
2020. április 21-én 8.00 órától 16.00 óráig,
2020. április 22-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve
2020. április 23-án 13.00 órától 17.00 óráig.
A beíratás helye:
Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas, Szabadság út 134)
Az óvoda felvételi körzete:
Tordas Község közigazgatási területe.

Az oktatási hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető
vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus
31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A negyedik életévét 2020. augusztus 31-ig betöltött
gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.
A felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz kell
eljuttatni. A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2020. május 25.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amen�nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést
követ el.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
 a gyermek TAJ kártyája
 a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra
jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a
szülők munkáltatói igazolása.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről
írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra
kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2)
alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt.

SZIVKLUB

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon
belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A
kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A
jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja,
a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a
nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.


Tordas Község Önkormányzata

Tisztelt Tordasiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel a Szívklub sétái határozatlan
ideig elmaradnak. Megértésüket köszönjük!

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.
TORDASI
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KÖNYVTÁR
A könyvtár április 23. csütörtök - május 4. hétfő időszakban zárva lesz. Megértésüket köszönöm.
 Krajnyák Zsuzsa
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CSERKÉSZ HÍREK
Itt a tavasz, mindnyájan érezzük. Ilyenkor buzog az
emberben a tettvágy, hívja a természet. Mi cserkészek is
így vagyunk ezzel. Ilyenkor kezdődik a cserkész élet legizgalmasabb időszaka. Kirándulások, portyák és az egész
éves munkánk megkoronázásaként a nyári tábor. Filip
Anett azt meséli el hogyan élte meg élete első táborát.

EGYHÁZAK

A cserkészetnek talán a nyári nagytábor a legvonzóbb
része: egy teljes hétig távol a külvilágtól, az elektronikus
kütyüktől! Furcsának tűnhet, de a tavalyi cserkésztáborban alig háromszor hagytuk el a tábor területét, mégsem
volt egyszer sem olyan pillanat, amikor “esetleg” unatkoztunk volna. Mindig volt mit takarítani, rendbe rakni
vagy játszani.
A napunkat meghatározták az imádkozások, a zászló
le- és felvonása. Ezek valahogy mindig több erőt adtak az
aznapi munkánk elvégzéséhez.
Sok olyan játékot játszottunk, amelyek hatalmas
élmények lettek, de a cserkésztábor nélkül nem ismerhettem volna meg. Voltak csapatépítő játékok, táncolósak, színészi és pénzügyi készségeket kívánóak, és mind
alátámasztják, hogy kütyük nélkül sokkal jobban szórakozhatunk. Az összesről elmondható, hogy egyrészt
megunhatatlan, másrészt a legfiatalabb kiscserkésztől a
legöregebb veteránig bárki élvezheti.
Egy ilyen tábor nem csak szórakozásból áll: bizony

volt délelőtt, amikor nem kis időt szántak őrsvezetőink
az alaki kiképzésünk fejlesztésére és az alapos sikálásra a
tábor bármely részén.
Egy igazi cserkésztáborhoz hozzátartoznak a jó ételek,
a nagy túrák, a jókedv és a tábortűz élménye. A tábortűz
minden este lenyűgözött. Mindig olyan varázslatos hangulata volt, talán a tűz szépsége, a közös éneklések vagy a
tábortűzi játékok miatt. Vagy csak amiatt, hogy a hangos,
vidám és nehéz nap után összegyűltünk, és halkan (de
meghitten) együtt énekeltünk.
Nekem a cserkésztábor nagyon-nagy élményt jelentett,
a nyár legfényesebb pontját.
Ha ti is szeretnétek kipróbálni magatokat hasonló körülmények között, csatlakozzatok a Martonvásári cserkészekhez! Programunk az elkövetkező hónapokban a
következőképpen alakul.
Őrsi foglalkozások: április 25. 10 óra, május 16., 23.
10 óra, június 6. 10 óra.
Kirándulások, portyák, programok: április 17-19 tavaszi portya, május 1, 9. kirándulás, május 16. Országos
Cserkésznap Nagykovácsiban, július 1-10. nagytábor.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, keressetek minket
bizalommal!
Farkas-Nagy Veronika: 0630/573-16-35
Klambauer Móni: 0630/846-74-37
Facebook: martonvásári cserkészek

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

„MOST AZÉRT
MEGMARAD...”
Eredetileg valami bátorító igeverset kerestem vasárnapra,
üzenetet, ami támaszt nyújthat aggodalmas időkben. Pál
apostolnak a filippi gyülekezethez írt levelénél nyitottam
fel a Bibliát – a 4. fejezet tele van hálaadással és bátorítással. Aztán elkezdtem olvasni: „Ezért tehát, testvéreim,
akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám,
így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!”
Először figyelmemet az a szó kötötte le, amit most
napjában százával hallunk, olvasunk a híradásokban,
s amelyre előzőleg alig tekintettem. Mennyire más itt
olvasni, az idős apostol írásában, aki örömmel gondol
a levél címzettjeire! Gondol rájuk, de nem lehet velük.
Nem hagyhatja el a házat, ahol tartózkodik. Látogatók
is csak kevesen mehetnek hozzá. Fogságban van, Rómában, még sincs egyedül. Amikor náluk járt Filippiben,
akkor is hasonló helyzetben volt. Ottani fogságában,
nehéz kiszolgáltatott helyzetében is megmaradt Istent
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dicsőítő hitében, és ez a tanúságtétel sokak számára
hitre indító jellé lett.
Az evangélikus Püspöki Tanács határozott javaslata
értelmében Virágvasárnapig nem tartunk semmilyen
gyülekezeti alkalmat, beleértve az istentiszteleteket is.
Természetesen a szükséges lelkipásztori beszélgetésekre,
temetési szolgálatokra ez a korlátozás nem vonatkozik.
A nagyheti, húsvéti alkalmak lehetősége egyelőre még
nyitott kérdés. Nem gondolom, hogy ez az elhatározás
hitről vagy éppen hitetlenségről tanúskodik. Felekezetek,
gyülekezeti közösségek maguk hoznak megfontolt döntést ebben a próbás időszakban, mindenki a maga hitbeli
felelősségét hordozva.
Gyülekezeti körben ugyan hetekig nem találkozunk,
de ez nem jelenti azt, hogy hitünket, egymással való
közösségünket ne élnénk meg napról-napra. Sőt talán
még erősebb tanúságtevő helyzetben vagyunk családtagjaink előtt, mint voltunk eddig. Mivel töltjük ezekben a
hetekben a vasárnap délelőttöket? Az elmaradt munkáinkat pótoljuk vagy családi körben elővesszük a Bibliát,
igét olvasunk, beszélgetünk róla, közösen imádkozunk,
megnézünk, meghallgatunk együtt egy tévés, rádiós
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istentiszteletet? Luther Márton a szülők felelősségét
hangsúlyozva a Kis Káté mindegyik fejezetét így kezdte
„Ilyen egyszerűen tanítsa reá a családfő háza népét!” Ez a
felelősség és lehetőség ma még a mienk.
A tágabb értelemben vett közösségben is jelen lehetünk,
ne veszítsük egymást szem elől, figyeljünk egymásra,
különösen is azokra, akik most fokozottabban igénylik
figyelmünket, segítségünket. Imádságban pedig a nehéz

helyzetből való mielőbbi szabadulás reményét, ismerősöket és ismeretleneket, közelieket és távoliakat, rászorulókat és segítőket, betegeket és gyógyítókat, mindenkit
reménységgel vigyünk mennyei Atyánk elé.
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja
őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

IMÁDSÁG
VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN
Mindenható Isten, aki bölcsen teremtettél és kezedben
tartasz mindeneket, könyörülj rajtunk!
Könyörülj népünkön és az egész lakott földön, amely
most próba alatt áll!
Könyörülj, hogy komolyan vegyük a veszélyt, de közben ne veszítsük el békességünket!

A koronavírus gyors terjedése miatt
hozott kormányzati intézkedésekkel
összhangban, a Magyarországi Református
Egyház elnöksége kérése értelmében:
 További

intézkedésig szüneteltetünk minden egyházi alkalmat (istentisztelet, bibliakör, imaóra,
szolgálók órája, énekkar, konfirmáció, jegyesoktatás, keresztelői felkészítő, presbiteri gyűlés). A
temetéseken csak a szűk család vehet részt. A lelkipásztor a gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com e-mail
címen, valamint a 20/4456656-os telefonszámon
továbbra is elérhető.
 A reformatus.hu oldalon minden reggel és vasárnap délelőtt online áhitatokat és istentiszteleteket
találhatunk, melyeket szeretettel ajánlunk a gyülekezet tagjainak figyelmébe.
 Kérünk mindenkit, hogy valamennyi járványügyi
intézkedést tartsunk be!
 Kérünk mindenkit, hogy a közösségi médiában
csak megalapozott és igazolt információkat os�szunk meg egymással, tartózkodjunk a félelemkeltéstől és a felelőtlen megnyilatkozásoktól!
 Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi dolgozókért és a felelős döntéshozókért!
 Amennyiben lehetőségünk van rá, segítsük a környezetünkben élő beteg és idős embereket!
„Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres
oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat,
míg elvonul a veszedelem.” (Zsoltárok 57,2)
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Adj bölcsességet, hogy különbséget tudjunk tenni fontos és kevésbé fontos között - legyen az hír, vélemény
vagy időtöltés. Adj józanságot szívünkbe!
Kérünk, könyörülj azokon, akiknek élete veszélyben
forog; kérünk, segíts azokon, akik a halállal néznek
szembe: betegek vagy hozzátartozók.
Kérünk, segítsd meg mindazokat, akik hazánkban és
szerte a világban a járvány ellen küzdenek: orvosokat,
ápolókat, egészségügyi dolgozókat, valamint mindazokat, akik őket segítik!
Kérünk, áldd meg népünk és a népek vezetőit teljes bölcsességgel, hogy a kritikus helyzetben a jó és szükséges
döntéseket meghozhassák!
Könyörülj, hogy a nehézségek között el ne veszítsük
hitünket, őrizz meg minket szeretetedben!
A mi Megváltónk, az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg könyörgésünket!
Ámen.
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SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

VI. KŐRÖS-JUDO
KUPA, DIÁK A, B,
SERDÜLŐ
Nagykőrös 2020. 02. 29.
Erre a nemzetközi jellegű versenyre öt sportolóval neveztünk. Jó küzdelmekkel négyüknek sikerült az első öt
helyre beverekednie magát.
Bizalommal tele készülünk a következő megmérettetésekre.
Résztvevők/Eredmények:
Szabó Levente
aranyérem
Balogh Lili Gréta
ezüstérem
Lövei Dániel
V. hely
Lövei Vilmos
V. hely
Szabó Csaba Dániel
 Kalamár Domokos, testnevelő tanár/ judo edző

TENISZ

V. TORDASI TAVASZ
Terveink szerint április első hétvégéjén már a tordasi pályáinkon hódolhatnak kedvenc sportjuknak teniszezőink. A
téli hónapokban is rendszeresen edzettünk a környék,
elsősorban Budapest és Székesfehérvár fedett pályáin.
Idei első versenyünk V. Tordasi Tavasz Kupa április
14-án kerül megrendezésre. Várunk minden teniszkedvelő amatőr játékost, aki szereti a vidéki feelinget és a
családias hangulatot.
A báli szezon keretében a fehérvári KISKÚT TK által
szervezett II. Fejér Megyei Teniszbálon vettünk részt
február közepén, ahol hagyományokhoz híven átadták a megyei bajnokság érmeit. A TORDAS TK a 2019.
évben nem ért el dobogós helyezést, de nincs
okunk szégyenkezni a
mérkőzéseken látottak
alapján. Kétségtelenül a
MÓR TK volt a legjobb.
Ezen a bálon, ünnepélyes keretek között
vehette át a 2019. évi Vidék
Bajnokság Csapat L14
győztesének járó serleget
Udvardy Luca csapattársáTóth Kata és Udvardy Luca a
val Tóth Kata Martinával,
díjátadón
a fehérvári KISKÚT TK
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utánpótlás versenyzői és Galgóczy Lajos edző. Gratulálunk!
Az MTSZ december 31-i hivatalos ranglistáján két tordasi versenyző szerepelt 14 korosztályban, Tóth Kata és
Csepeli Boti. Kata főtáblán indulhatott a januári keménypályán megrendezett OB-n L16 korosztályban. Remek
mérkőzésen nagyot küzdött azonban 1 óra 20 perc alatt
6-3, 7-5 arányban kikapott idősebb, kiemelt ellenfelétől.

MEGYEI BAJNOKSÁG
Ez évben ismét indulunk Fejér Megye bajnokságában,
ahol négy fehérvári csapat mellett négy kisebb település
– Agárd, Mór, Szabadegyháza és Tordas – csapata áll rajthoz. Reméljük, hogy dobogós helyen végezhetünk!
Fejér megyében a Tordas SE csapata az alábbi 18 fős
játékoskerettel vág neki a 2020. évi megyei bajnokságnak:
Máté Zoltán, Somlói József, Csepeli Zsolt, Csepeli
Tibor, Nánási Attila, Nánási Dávid, Tóth Gábor, Tóth
Kata Martina, Tóth Petronella Hernádi Sándor, Kelemen
Zénó, Vígh Miklós, Benkó Ádám, Berzy Lajos, Pántya
János, Pántya Berci, Hajbin Gergő, Fehér Márton.
A tavaszi fordulókra a májusi hétvégéken, míg az őszi
fordulókra szeptemberben kerül sor.
Várjuk jelentkezését továbbá a Tordason vagy szomszéd
településeken élő teniszkedvelő barátainknak, ha kedvet
éreznek kipróbálni magukat amatőr verseny szinten a
csapatbajnokságon. Jelentkezni április 20-ig lehetséges.
TORDASI
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UTÁNPÓTLÁS

megtapasztalhassák a teniszjáték örömeit.
Idén is terveink között szerepel tenisztábor szervezése
június 15-19 között.

Az idén is céljaink között szerepel a tordasi tenisz utánpótlás kinevelése, e sportágban tehetséges és igyekvő gyerekek rendszeres edzése. Galgóczy Lajos kedden és vasárnap tart edzéseket október végéig a 2. pályán. Kérjük a
szülőket, hogy bátran látogassanak ki kedden délután
és vasárnaponként délelőtt, hogy gyermekeikkel együtt

Elérhetőségeink:
teniszoktatás gyerekeknek és felnőtteknek:
Galgóczy Lajos: +36 30 414 4975
pályafoglalás, rendezvény info: +36 30 939 5017
 Tóth Gábor

REJT VÉNY

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 utalványt sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
a megjelenés hónapjának 20. napja,
24:00.

?

Előző havi megfejtés:
Tenisz Klubház

Kicsit megkésve, de végre
átadtuk a 2019-es rejtvény és
recept pályázat kisorsolt nyerteseinek járó Auchan ajándék
utalványokat.
Gratulálunk Czigány Kati
néninek és Pajer Balázsnak.
(Köszönjük a sütit, Kati néni!)

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
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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. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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MENTŐK

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

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 10-ig.

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
FOGORVOS
06 22/460-334
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 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
H

8-12

K

16-18

Sz

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-12

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

8-10

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Cs

13-17
8-12

(Martonvásár)
H-P 8-16

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Ápr. 23. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 8-13
K, Sz 13-19

Ápr. 17. P
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

