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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Alig telt el másfél hónap, 3 testületi ülést és egy közmeghallgatást tartottunk, így tovább folytattuk az aktív
munkát a település érdekében. Január végén elfogadtuk
a következő öt (de inkább 10) évre szóló Gazdasági Programunkat, amely meghatározza a feladatainkat, elképzeléseinket. Nyilván ezek egy része, csak a megfelelő forrás
megléte esetén tud majd megvalósulni. Február közepén
elfogadtuk az idei évre szóló költségvetésünket, melyben
szoros gazdálkodást terveztünk. Továbbra is több olyan
feladatunk van, amire nincs, vagy kevesebb az állami
támogatás, mint amennyi a megvalósítás, működtetés
költsége. Ezeket többlet adóbevételekből tudjuk csak
fedezni. Szerencsére egyre több nyereséges vállalkozás
működik a településen, melyek eddig megteremtették a
szükséges pénzt. Sikeres az önkormányzati telkek értékesítése is, ennek többletbevételét részben a környezetében
tervezett fejlesztésekre (Jókai utcai játszótér, gyalogút a
Fajtakísérleti Állomás mellett), részben az egész települést érintő fejlesztésekre, pályázati önrészekre tervezzük
fordítani. Idén nagyobb hangsúlyt fordítunk a kintlévőségeink (be nem fizetett adók, étkezési díjak) behajtására
és az ellenőrzésekre, különös tekintettel a közterületekre.
Sajnos, nagyon mélyre süllyedt a közlekedési morál
szintje Tordason is, de a többség védelme érdekében
kénytelenek vagyunk valamit kitalálni ennek javítására.
Jelentősen megemelkedett az utcán tárolt, parkoló autók
száma, mely sok esetben már a közlekedést is akadályozza. Az iskola környékén is minden reggel kialakul a
közekedési káosz, mely csak abból fakad, hogy egyesek
nem figyelnek a többiekre. Hiába készült biztonságos
parkoló az iskola alatt a kerékpárút mellett, nem sokan
használják. Pedig csak 100-120 m-re van az iskola alsó

bejárata, ami gyalog nem annyira megerőltető. Jó lenne,
ha többet figyelnénk a többi emberre is, hiszen együtt
kell élnünk az életünket. Köszönjük azoknak, akik használják ezt a parkolót és azoknak is, akik helyesen közlekednek a “Köszönj és menj” beállóban is!
Az építkezések zavartalansága érdekében köves utat
építettünk az önkormányzati telkek előtti Széchényi
utcába. Azonban ezt nem kötöttük össze a Gárdonyi
utcával, mert az építkezési forgalom teljesen tönkretenné
a gyenge minőségű Jókai és a Gárdonyi utca alsó szakaszát. Tavaszra tervezik az utca minkét oldalán a gázvezeték kiépítését.
Jól halad a művelődési házi galéria építése és a színpad
felújítása. A tervek szerint február végén be is fejeződnek
a munkálatok, és újra birtokba vehetjük az épületnek ezt
a részét is.
Rövidesen újra itt a tavasz, növekedésnek indul a természet. A kötelezettségeinknek megfelelően, idén is vegyük
ki részünket az ápolásából, gondozásából. Tegyük rendben az ingatlanjaink előtti területeket, növényzeteinket,
hogy továbbra is szép környezetben élhessünk.
Sajnálatos módon idéntől az iskola vezetése (nem a
fenntartó) úgy döntött, hogy megszakítja a korábbi
hagyományokat, mert nem tudja megrendezni a település részére a nemzeti ünnepeink műsorait. Sokan vannak
Tordason, akik nemcsak díjazásért végeznek hétről hétre,
hónapról hónapra munkát az itt élők érdekében, hanem
azért, hogy örömet okozzanak, hogy segítsenek. Köszönjük az iskola pedagógusainak, hogy eddig ezt megtették,
és reméljük lesznek, akik ezt is továbbviszik. Most így
vegyünk részt ezeken a megemlékezéseken, hiszen jelenlétünkkel a korábbi hőseinknek adjuk meg a tiszteletet és
fejezzük ki áldozataikért a hálánkat.
 Juhász Csaba polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Temető egy részének lezárása

Járdák, sövények gondozása

A szociális otthon elhunyt lakói számára fenntartott
parcellarész jogilag rendezetlen. A jogi rendezettséghez
szükséges a terület félévnyi lezárása. Ez azt jelenti, hogy
ezen időszak alatt ide temetni tilos. A félév letelte után
a terület újra megnyitásra kerül, melynek hasznosításáról
Tordas Község Képviselő-testülete fog dönteni.

Kérjük, a tavasz kezdetével tegyék rendbe az ingatlanjaik
előtti területet. A hetenkénti járdaseprés mellett ellenőrizzük, hogy a sövény magassága megfelel-e a rendeletben megadottnak (a kiültetett sövények nyírt magassága
maximum 1 méter, szélessége maximum 0,6 méter lehet.),
nem lóg-e be a járdára. A járda mellett ajánlott legalább
30 cm-es sávot szabadon hagyni, hogy a babakocsival
és kisgyermekekkel közlekedők ne kapják a nyakukba a
bokrokról lecsepegő vizet, havat.
Köszönjük mindazoknak, akik virágokkal igyekeznek széppé tenni a környezetüket! Érdemes azonban
jól megválasztani a kerítés és a járda közé ültetett
növényeket, mert sok helyen ezek a gyönyörű virágok is bosszúságot okozhatnak azzal, hogy félig ben-

Égetés
Március 1-jétől május 31-éig újra lehet avart és kerti hulladékot égetni hétköznapokon 8-19 óra között, szélcsendes
időben. Kérjük a nedves avar reggeli égetését mellőzni a
nagy füstképződés miatt! Zöldhulladék elszállításához
matricák vásárolhatók a tordasi Coop üzletben, amennyiben a VHG-tól kapott matricák kevésnek bizonyulnának.
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övik a járdát, akadályozva a gyalogos közlekedést.
Rózsák és egyéb tüskés szárú növények kiültetését mellőzzük akkor, ha nincs elég hely a növekedéséhez, mert a
járdán közlekedők ruhájába beakadhat.
Fontos tudnivaló, hogy a fák gallyazása, csonkítása és
kivágása csak a jegyző engedélyével végezhető, valamint
a 14.§ tiltja a közterület vegyszeres gyomirtását!
(Fentiek: A köztisztaságról és környezetvédelemről
szóló (5/2004. (IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján.)

Hirdetmények ragasztása
A fákon, közterületen álló építményeken, az épületek
falán, kerítésen – a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló
berendezések kivételével – hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni TILOS!

Járművek tárolása
Járművet főútvonalon, egyéb útvonalon, gyalogúton,
kerékpárúton, járdaszigeten, parkolóban, a belterületi
utak mellett kialakított zöldterületen, parkosított területen nem szabad tárolni.
Egyéb közterületen járművet úgy lehet tárolni, hogy
az a forgalmat (gépjárműves, kerékpáros, gyalogos)
nem zavarhatja, a közlekedésre használt felületre nem
lóghat rá. A folyamatos tárolás időtartama nem haladhatja meg a 8 napot.
Különösen figyeljünk a szűk utcákban és a bolt előtti
szakaszon a parkolásra is! Szemétszállító autó, mentő,
tűzoltó autó, hókotró, mezőgazdasági jármű elhaladását biztosítani kell.

Közterület-foglalás
Közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésszerűtől eltérő
módon használni csak engedély alapján lehetséges. Kérjük, akik építési, bontási és egyéb anyagokat az ingatlanjuk előtt tárolják, mihamarabb távolítsák el, vagy nyújtsák be kérelmüket közterület-foglalásra, mert az engedély
nélküli tárolás büntetést von maga után. (50.000 Ft-tól
150.000 Ft-ig terjedő bírság).
Építési, bontási és egyéb anyagok tárolási díja 380 Ft/m2/hó.
(Fentiek: A közterület rendeltetéstől eltérő használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról szóló 10/2004.
(IX. 15.) önkormányzati rendelete 10. § (1) alapján)

Elektronikus
ügyintézés az
önkormányzatnál
Lehetőség van elektronikus
ügyintézésre az E-önkormányzat portálon, a https://ohp-20.
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asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=szolgaltatasok oldalon.
Kérjük,
vegyék
igénybe
folyamatosan
bővülő
szolgáltatásainkat!

Szociális támogatások
2020. évben az önkormányzat az alábbi támogatásokat
nyújtja a rászorulók részére.
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (gáz,
áram, tűzifa):
háztartások részére havi 2.500 és 5.000 Forint közötti
összeg, a szolgáltatónál vezetett folyószámlára való utalással, tűzifa esetében egyszeri természetbeni támogatással,
jövedelemhatár 71.250 Ft / fogyasztási egység (nem
azonos a háztartásban élők számával, a jövedelmeket
igazolni kell),
vagyonnyilatkozat kitöltése szükséges, melyben az ingatlan-, jármű-, készpénzvagyon külön-külön a 855.000
Ft-ot, együttesen a 2.280.000 Ft-ot nem érheti el (nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, melyben az érintett
személy életvitelszerűen lakik)
Ha a települési önkormányzat a hivatalos tudomása
vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa
lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló
vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.
Ápoláshoz kapcsolódó települési támogatás:
 egy háztartásban egy személy számára nyújtható támogatás, aki fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év feletti
közeli hozzátartozójának gondozását végzi és a Szociális
törvény 41. §-a alapján nem jogosult ápolási díjra,
támogatási összeg havi bruttó 31.492 Ft, 2 ápolt esetében 39.365 Ft,
jövedelemhatár az ápoló családjában (család: a kérelmező, valamint házastársa, tanuló gyermekei) 57.000 Ft/fő,
egyedülálló esetében 71.250 Ft,
legfeljebb 4 órás otthonán kívüli munkavégzés,
szakorvosi vélemény szükséges,
tartási, életjáradéki szerződés kizáró ok.
Gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás:
havi támogatási összeg az igazolt gyógyszerköltség 30%-a,
közgyógyellátásra nem jogosultak kaphatják, akiknek
a családjában az egy főre eső jövedelem a 71.250 Ft-ot,
egyedülálló esetében a 85.500 Ft-ot nem haladja meg, továbbá az orvos által igazolt rendszeres gyógyszerköltsége
eléri az 5.700 Ft-ot.
Rendkívüli települési támogatás
adható alkalmanként és havi rendszerességgel átmeneti
nehézségek áthidalására, pl.: létfenntartási nehézségek, tar3

tós kórházi kezelés, elemi kár, haláleset bekövetkeztekor,
jövedelemhatár a kérelmező családjában 42.750 Ft/fő,
egyedülálló esetében 57.000 Ft, haláleset bekövetkeztekor
114.000 Ft/fő, illetve 142.500 Ft,
összeghatár 30.000 Ft/év/család,
 évente egyszer, különös méltánylást érdemlő esetben
(pl. elemi kár) jövedelemre tekintet nélkül adható legfeljebb 200.000 Ft-os támogatás.
Szociális étkezés
70. életévét betöltött személy igényelheti,
jövedelemhatár a kérelmező családjában 57.000 Ft/fő,
vagyonnal nem rendelkezik, nincs tartásra köteles
hozzátartozója,
a támogatás összege az étkezési térítési díj normatívával csökkentett összegének az 50%-a.
(Fentiek: a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli, a
természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendelet alapján)

Szociális tűzifa pályázat
Amennyiben van lehetőség a Belügyminisztérium által
kiírt szociális tűzifa pályázaton való indulásra, és meg is
nyerte az önkormányzat, utána kerül a lakosság részére
kiírásra az igénylési pályázatot. Általában augusztus-október hónap között. A pályázati feltételeket a
hirdetőtáblákon lehet megtekinteni, valamint a Kisbíróban. Pályázati határidő lejárata után nincs lehetőség
évközben újra igényelni.

Kedvezményes szemétszállítási díj
A

szemétszállítási díj 50%-át kell csak megfizetnie a 75.
életévét betöltött, egyedül élő személynek.
Szemétszállítási díjat nem kell fizetnie a 80. életévét betöltött, egyedül élő személynek.
60 literes gyűjtőedény megléte feltétel.
Amelyik évben betölti a 75. vagy 80. életévét, annak az
évnek november 30. napjáig kell a kérelmet benyújtani az
önkormányzathoz.
A kedvezmény a követő év január 1-jétől jár.
(Fenti: a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló- 5/2004.
(IV. 21.) önkormányzati rendelet alapján.)

Házi segítségnyújtás
Szent László Völgye Segítő Szolgálatnál igényelhető.
Címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 24.
Telefon: 22/460-129

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény
ingyenes,
4

illetve kedvezményes étkezés biztosítása, va-

lamint évente 2 alkalommal járó 8.000 vagy 8.500 Ft-os
pénzbeli támogatás megállapítására,
jövedelemhatár az egy családban élőknél 38.475 Ft/fő,
tartósan beteg gyermek vagy egyedülálló szülő esetében
84.825 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.

Szociális támogatások a Kormányhivatalnál
időskorúak

járadéka,
helyettesítő támogatást,
 egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatást,
gyermekek otthongondozási díját,
ápolási díj,
közgyógyellátás
szociális rászorultság megállapítása egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából
az Egészségbiztosítási Alap terhére évente egyszer igényelhető segély gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre
(a feltételek a https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.
gov.hu/ellátások/betegség-esetén/egyszeri-segély.html
honlapon olvashatóak)
utazási utalvány
foglalkoztatást

Szépkorúak köszöntése
és támogatása
Magyarország kormánya a hosszú élet munkája, eredményei elismerése és tisztelete jeléül a szépkorúakat jubileumi köszöntéssel és jubileumi juttatással támogatja.
A jubileumi juttatás összege
a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.
Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest,
Váci utca 62-64., H-CS: 8-16 óra között (1) 235-1762 (1)
328-5839 telefonszámon kereshető) a szépkor betöltését
megelőzően legalább 60 nappal - a lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban keresi meg a jogosultsági
feltételeknek megfelelő szépkorú személyt.
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Amennyiben ez nem történne meg, ügyfélfogadási időben érdeklődjenek a megadott telefonszámokon.)

Bursa ösztöndíj
(„A” és „B” típusú)

(Fentiek: a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008.
(X. 21.) Korm. rendelet alapján)

Az állam és az önkormányzat a felsőoktatásban tanuló
rászoruló hallgatókat pályázat útján elnyerhető ösztöndíjban részesíti. Már hallgatói jogviszonyban levők
részére az „A” típusú, tanulmányait 1 év múlva a felsőoktatásban folytatni kívánó diákok részére a „B” típusú
pályázat kerül kiírásra, szintén a képviselő-testület döntése után, november hónapban.
Kérjük, figyeljék a hirdetőtáblákat! Ha ismernek rászorulót, szóljanak neki!

Diák ösztöndíj pályázat
Szakmát tanuló középiskolásokat az önkormányzat 10
havi pénzbeli támogatásban részesíti képviselő-testületi
döntés alapján. A pályázat kiírása szeptember hónapban történik, beadási határidő szeptember 30. napja.

TORDASI AGRÁRLOGISZTIKAI
KÖZPONT (TALK)

A TALK a tervezett feliratokkal
Gasztro-kisüzem épült Tordason
Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy Martonvásár felől
közeledve, Tordas határában egy takaros épület nőtt
ki a földből. Küllemét tekintve akár lakóház is lehetne,
de valójában egy kis feldolgozó és logisztikai központ
épült ott kevesebb, mint egy év alatt.
Az építmény egy TOP-os pályázaton nyert támogatásból jött létre azzal a céllal, hogy lehetőséget
teremtsen a környékbeli kistermelők terményeinek feldolgozására és csomagolására. Az ötlet a Hazatalálás
Szociális Szövetkezettől származik, és az ötletgazdák
az építkezésben is aktív szerepet vállaltak.
Alapos előkészítő munkálatok után 2019. áprilisában kezdődött az építkezés. Jelenleg a jó minőségben
elkészült épület műszaki átadása zajlik. Megkezdődött
a működési engedélyek
beszerzésének előkészítése is, hogy márciusban
– remélhetőleg – elindulhasson a termelés, pár
hetes tesztüzemmel.

De mi is fog zajlani a
TALK-ban?
A kisüzem a FAZÉKBA!
elnevezésű gasztronómiai
program bázisaként fog
működni. Az elképzelés
Konyhakész csomagok
lényege, hogy (elsősorkészülnek
ban) a helyi mezőgazdasági termelők terményeit
gyűjti be, dolgozza fel, és
juttatja el a azon családok
asztalára, akik igényes és
egészséges alapanyagokból szeretnének főzni. A
TALK bérlője a HazataláKacsasült sütőtök krémmel
lás Szociális Szövetkezet
lesz, aki egy REL (rövid
ellátási lánc) csoport piacszervezőjeként fogja össze a
marketing, logisztikai és feldolgozási folyamatokat.
Mit adhat a TALK Tordasnak?
A környékbeli termelők számára jelentősen könnyebbé
válik a piacra jutás, ráadásul a terményeik feldolgozottságának növelésével magasabb árak is elérhetők.
Munkahelyek jönnek létre a kisüzemben.
Tordas lakóinak ellátási színvonala javul, a családok
egészséges, kényelmes és gazdaságos módon oldhatják
(egyelőre) hétvégi étkezésüket.
Az Önkormányzat jelentős bevételhez juthat (adó,
bérleti díj) a vállalkozás felfutásával.
Reményeink szerint, egy főváros szerte ismert program fog Tordas nevéhez kötődni, ami növeli a település
ismertségét, hírnevét.
A program alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk a
lakosságot. A közelgő teszt időszakban néhányan már
meg is ismerhetik a program előnyeit.


Gyulay Tibor (a program egyik menedzsere)

A gazda szeme...
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2020.

március

5

II. Településfejlesztés,
településrendezés

Tordas Község
Önkormányzatának

2019-2024. ÉVI
GAZDASÁGI
PROGRAMJA

1. rész

(Elfogadva a 23/2020. (I. 28.) határozattal)
„Tordas egy olyan hely legyen, ahol jó élni,
ahol van jövője a gyermekeknek éppúgy, mint az idősebbeknek,
és ahol a közösségnek mindenki hasznos tagja lehet.”
(Integrált Településfejlesztési Stratégia)
Készítette: Juhász Csaba polgármester

I. Bevezetés
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő:
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek
a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban,
a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának
javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a
meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület
az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni,
és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.
Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízatásának időtartamára (2019-2024), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény fenti előírásai alapján, építve a Képviselő-testület
126/2016. (XII. 13.) határozatával elfogadott Integrált
Településfejlesztési Stratégiára (ITS), a Képviselő-testület
30/2015. (IV. 2.) határozatával elfogadott előző, 20142019-es gazdasági programra, valamint a Képviselő-testület 125/2016. (XII. 13.) határozatával elfogadott Településfejlesztési Koncepcióra, az alábbi ötéves gazdasági
programot fogadja el.
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Az előző ciklusban széles körű társadalmi egyeztetéssel
megalkottuk Tordas hosszú távú Településfejlesztési
Koncepcióját és a rövidebb távú Településfejlesztési Stratégiáját. Majd ezek alapján elkészítettük és elfogadtuk a
Szerkezeti tervet, a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási tervet. A törvényi előírás miatt megalkottuk a
Településképi Rendeletünket is. Mindezeket figyelembe
véve javasoljuk az alábbiakat:

Építési telkek
A falu területén lévő telkek elfogytak. Jelentősebb men�nyiségű telek van a településtől kicsit távolabb kialakított
Gyúrói úti lakóparkban. A Köztársaság út folytatásában
alakítottak ki néhány telket magánúttal. Új telkek alakításánál fontos a meglévő falusias környezetbe és a település szerkezetébe való szerves illeszkedés. A Kölcsey utca.
mögötti terület belterületbe vonása szakaszosan történhet. A Jókai utca mögötti területen - folytatva az előző
utcákat - új utcasort alakítottunk ki, melyen a villany,
víz, csatorna közművesítés megtörtént. A Gyúrói úti
lakópark el nem adott telkei és lakásai a kölcsönt nyújtó
bank tulajdonába kerültek, melyek értékesítése folyamatos. Az utak azonban a területet kialakító magánszemély tulajdonában maradtak, melyeket tartozás miatt
árvereznek. A testületnek kell eldönteni, hogy átveszi-e
az önkormányzat ezeket az utakat, és ha igen, melyeket,
milyen feltételekkel. Ugyancsak probléma a lakóparknak
a település végétől való gyalogos megközelítése. Jelenleg
egy magánszemély tulajdonában álló ingatlanon került
kialakításra egy murvás út, mely nem tekinthető végleges
megoldásnak.
Célok:
 új ingatlanfejlesztések, a rendezés terv szerint, szakaszosan
kerüljenek kialakításra, belterületbe vonásra
 magáningatlanfejlesztések esetén az önkormányzat nem vesz
részt a közművek, utak, járdák, közvilágítás kiépítésében, és
üzemelésre csak akkor veszi át, ha mindezek megfelelő módon
és minőségben lettek kiépítve és az ott állandó lakhellyel rendelkező ingatlanok száma több, mint 50 %-os

Településközpont
A település központja (a Hangya Művelődési Háztól
a Katolikus templomig) az elmúlt években részben új
értelmet kapva kiépült. A központban lévő boltok miatt
jelentősen megnövekedett az út szélén parkolók száma. A
havonkénti piac legjobb helye a Katolikus templom előtti
parkoló lett.
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Célok:
 újra kell gondolni és kialakítani a művelődési ház és a bolt
előtti területet a kapcsolódó árkokat
 újra kell gondolni és kialakítani a katolikus templom melletti
területet összekötve a Sajnovics parkkal (közpark, parkoló, piac)
Fiatalok bevonása a településfejlesztésbe

Műemlékvédelem
Településünk sok műemlékkel, műemlék-jellegű építménnyel rendelkezik.
Műemlékeink:
Nepumoki Szt. János szobor (felújítandó)
Szt. Anna szobor (felújítandó)
magtár
Műemlék-jellegű épületeink:
Római Katolikus templom
Sajnovics család kastélya
„Cifra”

pince
Evangélikus templom
Rendeletekkel helyi védettséget biztosítottunk:
Hangya épületek (Fajtakísérleti Állomás épületei, művelődési ház, tornaterem, orvosi rendelő, óvoda épület
blokk)
öreg temető,
gesztenyés fasor és külön rendeletben védett egyéb fák,
Erdőmajor víztorony
régi iskola épülete
A védelem alatt álló épületek, szobrok községünk szerves részei, amelynek fenntartása, védelme a tulajdonos
mellett önkormányzatunk feladata is. A helyi védelem
alatt álló épületek közül az orvosi rendelő került formáját
megtartva átépítésre. A Polgármesteri Hivatal épülete bár
nem védett, mégis a századfordulós jegyeit figyelembe
véve került felújításra.
Célok:
A kastély önkormányzati tulajdonba vételi lehetőségének vizsgálata – ingatlan-hasznosítási, megvalósítási terv elkészítése
 a kastély állagmegóvásának szorgalmazása
Kastélykert részben közcélú felhasználása, kastélykert rekonstrukciója

Sportcentrum, szabadidőközpont
Folyamatosan fejlesztettük a sporttelep és az iskola alatti
területeket. Elkészítettük a leendő sport- és kultúrcsarnokhoz vezető utat is, ahonnan megközelíthető az iskolai parkoló és a most újonnan kialakított óvoda alatti
parkoló is. Új fákat ültettünk az iskola alatti parkoló
mellé és a kerékpáros pihenő- és eszközök köré. Kiülőket
telepítettünk a sportpályán lévő játszóvár mellé.
Elkészítettük a sport- és kultúrcsarnok engedélyezésiés kivitelezési terveit.
Tovább fejlődött a labdarúgás infrastruktúrája. LocsoTORDASI
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lórendszer épült a centerpályára, új 20x40 m-es műfüves
pálya épült a teniszpályák mögé a hozzávezető járdával.
Körbe lett kerítve az egész telep, felújítottuk a parkoló
felőli kerítést, új korlátok, padsor került a centerpálya köré.
Célok:
 az iskola óvoda alatti terület rendezése, parkosítása (sportpark építése)
 sport- és kultúrcsarnok építése az iskola alá
 a sportöltöző bővítésének megépítése
 a sportpályán lévő játszóvár mellé újabb játékok telepítése
(kisebb korosztályok számára)
 játszótereink felújítása (Jókai u, Csillagfürt lkt)

Külterület
Öreghegy
A település megmaradt „zártkertje” az aktív kikapcsolódás mellett egyre inkább lakófunkciókat is betölt. A meglévő épületek a mezőgazdasági termelésre, a pihenésre és
a helyben lakásra alkalmasak. Ismét kezd jelentősebbé
válni a szőlőtermelés, borkészítés, melyekhez egyre korszerűbb ültetvények épülnek. A terület az Etyeki Borvidékhez nyert besorolást, és mint ilyen alkalmas lehet az
idegenforgalom fejlesztéséhez.
A korábban kialakult szokások ellenére többen bekerítik
az ingatlanjaikat, így ellehetetlenítik a megfelelő közlekedést és a szolgáltatások végzését (pl.: hulladékszállítás).
Az utak állagmegóvása a helyiek egy részének bevonásával történik. A Helyi Építési Szabályzat elkészítésénél
figyelembe vettük az itt élők kéréseit is.
Célok:
 az Öreghegyre vezető út és a széleinek évi karbantartása a
helyiek bevonásával
 a belső úthálózat javítása
 a szemétszállítás (lomtalanítás) legoptimálisabb módjának
megtalálása
 az Öreghegy körbejárhatóságának megteremtése
 a szőlő- és gyümölcstermelés visszaállításának szorgalmazása (akár önkormányzati részvétellel)
 az idegenforgalomba kapcsolódás lehetőségeinek a megkeresése
 a terület ismertségét lehetővé tevő fejlesztések kitalálása és
megvalósítása
Öreghegyi civilszervezet alakítása – a hegyen jelen lévők közösséggé formálása
Etyek-Budai borvidékhez tartozó Öreghegyen – a termőhelyi
adottságnak megfelelő - piros szőlő telepítése, erre épített vörösbor készítése
Öreghegyre jellemző termékpaletta kialakítása: termőhelyi
adottságoknak megfelelő, termelhető növények szelektálása –
az Országos Mezőgazdasági és Fajtaminősítő Intézet Tordasi
Fajtakísérleti Állomása és a Hegyközség segítségével
(Folytatás az áprilisi számban)
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TESTÜLETI
ÖSSZEFOGLALÓ

ISKOL A

Tordas Község képviselő-testülete a 2020. január
28-án tartott ülésén
 elfogadta a Művelődési ház 2019. évi beszámolóját
 elfogadta a 2020. évi közművelődési programtervet.
 megalkotta a hivatali dolgozók illetményalapjáról szóló rendeletet
 döntött arról, hogy nem vizsgálja felül a hivatali dolgozók illetménykiegészítéséről szóló rendeletet
 egyetértett az iskolai körzethatárokkal
 3 darab a Széchenyi utcában lévő önkormányzati telek
esetében felkérte a jegyzőt, hogy kérje meg MNV elővásárlási jogáról lemondó nyilatkozatot
 4 darab telek esetében felhatalmazta a polgármestert
az adásvételi szerződések aláírására
 meghatározta, hogy a Tordasi Mesevár Óvoda 2020.
augusztus 1. és 2020. augusztus 31. napok között lesz
zárva
 úgy döntött, hogy a 10/39-es hrsz-ú út a „Köztársaság”
nevet kapja
 lezárta a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési szakaszát lezárásáról
 döntött a 0148/1 és a 0149/29 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

ISKOLAI HÍREK
Visszatérve a téli szünetről, hamarosan elkezdődtek a
művészeti iskola zenei és táncvizsgái, valamint az általános rész félévi zárásai, bizonyítványosztás. Ezt követték elsőként az alsó tagozat, majd a felső tagozat szülői
értekezletei, illetve később a művészeti iskolai rész szülői
értekezletére kerül sor.
A könyvtár állományát az Önkormányzat áttelepítette
a tornaterem melletti helyiségbe. Így elválasztással két
tantermet alakítottunk ki a könyvtár helyén. Most már
16 tanteremmel működik iskolánk 287 tanulóval. Örülünk,
hogy a könyvtár is méltó helyet kapott, szépen esztétikusan

Népdaléneklési, népzenei verseny
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elfogadta Juhász Csaba polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságtervét
 lezárta a Széchenyi utca kövezésére indított beszerzési
eljárást
 elfogadta a 2019-2024-es évekre szóló Gazdasági programtervét
 felkérte a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést
a Magyar Posta Zrt.-vel a támpontos levélszekrények
ügyében.
 felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Fejér Megyei
Kormányhivatalt, hogy az elmaradt közmeghallgatást
2020. január 22-én megtartotta


Tordas Község képviselő-testülete a 2020. február
5-én tartott rendkívüli ülésén
 felhatalmazta a polgármestert, hogy szerződést kössön a Széchenyi utca kövezésre indított beszerzési eljárás nyertesével
Tordas Község képviselő-testülete a 2020. február
11-én tartott rendkívüli ülésén
 3 évre meghatározta az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét
 elfogadta a 2020. évi költségvetést
 tájékozódott a közterület-felügyelettel kapcsolatban
A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html

kialakított környezetben, jó együttműködéssel az iskolával.
Január 22-én emlékeztünk a Magyar Kultúra Napjára.
Január 28-án Don Bosco ünnep volt iskolánkban, külön
az alsó, majd a felső tagozat számára.
Január 29-én a hagyományos Pesovár Ferenc Népdaléneklési Verseny területi döntője zajlott iskolánkban.
8. osztályos diákjaink túl vannak a központi írásbeli
felvételin, a szóbeli vizsgák várnak még rájuk.
Február hónapban lezajlott a középiskolai jelentkezési
lapok elküldése a kiválasztott intézményekbe. Sok sikert
kívánunk tanítványainknak, reméljük elképzeléseik
megvalósulnak.
Február 21-én volt iskolánkban a „Téltemető” farsangi
karnevál külön az alsó, majd a felső tagozatosok mutat-

Don Bosco ünnep az iskolában
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kozhattak be jelmezeikkel, illetve produkcióikkal.
Február 27-én a Hagyományok Házában lépnek fel néptáncos növendékeink.
Február 28. tanítási szünet lesz. Március 2-án a tantestület Pesthidegkúton Szalézi lelki napon vesz részt. Ezen
a napon nem lesz tanítás.
Március 6-án Nagyböjti lelki nap lesz az iskolában. A
foglalkozások a kicsik számára 12 óráig, a nagyok számára pedig 13 óráig tartanak.
Március 13-án 10:00 órai kezdettel emlékezünk a Forradalom és Szabadságharc eseményeire az iskola aulájában.
A Költészet Napja tiszteletére minden évben versmondó
versenyt szoktunk meghirdetni. Mivel a környező iskolák
területi versmondóikat március végén rendezik, s mi minden évben szép eredményeket elérve részt szoktunk venni,
ezért házi versenyünket előbb rendezzük meg. Így a legjobban szereplő diákok képviselik iskolánkat a falakon kívül.
Fogadó órákon várjuk a kedves Szülőket március
hónapban.
Az Iskolavezetés meglátogatja a leendő első osztályosokat az óvodában, hiszen lassan majd gondolni kell az
első osztályos beiratkozásra, melynek időpontját április

hónapban központilag rendelik el. Ennek függvényében
jelöljük ki iskolánkban a NYÍLT TANÍTÁSI NAPOKAT,
ahol lehetőség adódik az iskola életébe való bepillantásra.
Reggel elsősorban a leendő elsős szülők számára Szülői
Fórumon adunk tájékoztatást az iskolai beiratkozással kapcsolatban, s az itt zajló mindennapokat szeretnénk röviden
bemutatni. Ekkorra már a tanító nénik személye is adott
lesz, ők is hamarosan meglátogatják a kicsiket az óvodában,
majd májusban megtartják az első szülői értekezletet.
Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel megújult Honlapunkat, ahol minden aktuális információval találkozhatnak.
A Fenntartóval egyeztetve terveink között szerepel
az iskola udvarának rendbetétele, a kerítés megépítése,
az iskola környezetéhez méltó környezet kialakítása.
Természetesen fokozatosan készülnek el a munkálatok.
Ha mindehhez szülői munkaerő segítséget kaphatunk,
nagyon megköszönjük.
Mindenkinek kívánok a továbbiakban sok sikert és
kitartást a munkájában, diákjainknak sikereket, eredményes szerepléseket és kitartó szorgalmat.
Tordas, 2020. február 17.
 Somfai Sándorné ig.h.

HA FARSANG,
AKKOR BUSÓK!

amennyit csak tudunk, vigyünk el belőle és adjuk be bírálatra. A gyerekekkel megbeszéltem, majd egy nap alatt 18
pályamunkát kaptam vissza a lelkes fiataloktól.
Február 12-én megtörtént a zsűrizés… 82 alkotás érkezett be a pályázatra. Nagy örömünkre, mi mindnyájan
díjazottak lettünk, ugyanis annyira lenyűgöztük a zsűrit
az ötletes, természetes anyagokat használt Busóinkkal,
hogy szinte nem is bírtak dönteni. Egy sorrendet azért
mégis felállítottak, s ezek alapján:
I. helyezett Baranyai Orsolya 5.b
II. helyezett Szabó-Komoróczki Csenge 5.b
Különdíjban részesültek:
Albert András, Bódis Dávid, Bosnyák Blanka, Feldhoffer
Mátyás, Galkó Melinda, Hómann Jakab, Lábady Annabella,
Laczkó Bernadett, Sármay Janka, Szabó Csaba Dániel, Szabó
Móric, Széll Bernadett, Szente Natália, Szilika Tamara, Tóth
Simon, Zonda Kriszta
A munkákból kiállítás készült, melyet megnyitóval
egybekötött díjkiosztón tekinthettünk meg és vehettük
át a méltán megérdemelt ajándékokat.
Gratulálok minden diákunknak!
 Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár, etnográfus

Több, mint 10 éve már, hogy minden évben farsang idején
egyik hon- és népismeret órán BUSÓ álarcot készítünk az
ötödikesekkel. (Természetesen előkészületként tanulunk
a farsangról, megismerjük a mohácsi busójárás történetét,
fotókat, eredeti maszkokat, videókat nézegetünk róluk.)
Néha még az iskolai társainkat is megijesztettük, betértünk a tanári szobába is, aztán hazavittük a családok
nagy örömére a rémisztő álarcokat. Az idei évben sem történt ez máshogy…, mivel mindig lefotózom az elkészült
remekeket, így ezt most is megtettem, majd a facebookon
megmutattam, milyen ötletes alkotások készültek.
Másnap megcsörrent a telefon… Péter Ágnes Munkácsy-díjas képzőművész keresett fel, aki a Kápolnásnyéken
alapított SYMPOSION Akadémia, MESTER-MŰ-HELY
igazgatója. Ő is látta eme képeket. Megtudtam tőle, hogy
egy olyan farsangi pályázatot írtak ki, mely kritériumoknak a mi maszkjain is pontosan megfelelnek. Kérte,
TORDASI
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VISSZATEKINTŐ

és muzsikáltak citerás, énekes és fúvós növendékeink,
decemberben az iskolai adventi gyertyagyújtásokon
színesítettük műsorainkkal a reggeleket,
 december 8-án az I. Tordasi Adventi Vásáron léptek
színpadra a szolfézsos, valamint a citerás, népi énekes
tanítványaink,
 december 13-án tartottuk a szokásos művészeti iskolai karácsonyunkat, ahová egy sikeres pályázat révén lehetőségünk volt meghívni a Bahorka társulatot,
valamint az eleki hagyományőrző táncosokat,
 december 18-án az iskolai karácsonyi ünnepélyen
szolfézsosaink, zenészeink, citerásaink, népi énekeseink daloltak és muzsikáltak szebbnél szebb adventi és
karácsonyi dallamokat.
Kis pihenés után az újesztendőt félévi vizsgáinkkal
indítottuk, ahol a betegségek ellenére kiválóan teljesítettek növendékeink. A vizsgabizottságok is mind dicsérettel ösztönözték a gyermekeket a további sok-sok gyakorlásra, próbára.
A félév zárásaként január 29-én pedig, ismét helyet
adtunk a Pesovár Ferenc Fejér Megyei Népdaléneklési és Népzenei Verseny területi válogatójának.
A második félévben is szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre!
 Fazekasné Domak Anikó, népzenetanár


Mint minden évben, úgy indulunk neki az új tanévnek,
hogy nem lesz annyi program, nem lesz annyi fellépés,
nem megyünk olyan sok versenyre… aztán az idő, a hév,
a kedv, a vágy… hozza magával. Az elmúlt félévben sem
szűkölködtünk mindezekben.
 Augusztusban a XVII. Szűcs Béla néptánc-, népzenei- és kézműves táborral nyitottuk meg évünket.
 Szeptember 6-án egy olasz delegáció érkezett iskolánkba, akiknek egy órás műsort adtunk néptáncos és
zenész növendékeinkkel,
 szeptember 21-én a gyúrói szüreti felvonuláson
mutattuk meg magunkat,
 október 1-jén a gyúrói iskolában léptünk fel a Zene Világnapja alkalmából,
 október elején a tordasi és a gyúrói idősebbeket örvendeztettük meg táncainkkal, dalainkkal,
 október 8-án ismét ellátogattunk egy kis őszi, szüreti
vidámságra a szociális otthon lakóihoz, akikkel a
műsorunk végeztével egy jó kis táncházzal zártuk a
napunkat,
 az október 23-i ünnepségen táncosaink ropták a művelődési ház színpadán,
 november 8-án a IV. Gyúrói Libatoron szerepeltek
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A MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMJAI 2019/2020. II. FÉLÉV
02. 27.

Figurás bérlet – Eleki román táncok – Bp., Hagyományok Háza 14.30

02. 28. és 03. 06.

Pesovár Ferenc Népdaléneklési és Népzenei verseny megyei döntő – Székesfehérvár,
Megyei Művelődési Központ

03. 21–22.

Országos Táncháztalálkozó – Bp., Aréna

03.

Mezőföld virágai szóló néptáncverseny – Székesfehérvár – 6 pár

03. 12.

Tiszán innen, Dunán túl… országos népdaléneklési verseny Székesfehérvár

04. 06 – 04. 14.

Tavaszi szünet (első tanítási nap: 04.15. szerda)

05. 09.

Mazzarello Mária ünnepe - Pesthidegkút

05. 11.

Hangszerbemutató 8-12 óráig (tordasi iskola, óvoda, gyúrói óvoda, iskola)

05. 20.

Művészeti vizsga – néptánc (du.13-18óráig-néptáncterem)

05. 21–22.

Művészeti vizsga – szolfézs

05. 23 .

Antanténusz néptáncverseny – Dunaföldvár – a 2. és a 3. csoport

05. 25–26.

Művészeti vizsgák – zene (vonósok, fúvósok, citerások, népi énekesek)

06. 07.

Tordasi Kulturális Napok – Művészeti Iskola év végi gálaműsora

06. 10–14.

Tamperei néptánc fesztivál – 3. csoport (Finnország)

06. 15.

Ballagás és tanévzáró ünnepély 17 óra

06. 22–24.

„Tüzifa” Zenetábor – Fazekasné Domak Anikó

06. 28 – 07. 05.

Énektábor Hidegségpatakán – Fersch Andrea

08. 24 – 08. 28. héten

Mezőségi tanulmányi kirándulás a Csoóri pályázatnak köszönhetően.

XVIII. Szűcs Béla néptánc, népzenei és kézműves tábor 2021-ben lesz!
A programokra, vizsgákra, fellépésekre mindenkit szeretettel várunk!

KEDVES CSERKÉSZ ÉS
CSERKÉSZ LELKÜLETŰ
TORDASIAK!
Feltett szándékunk e hónaptól, hogy rendszeresen
hírt adjunk magunkról. Egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb tagunk vállalta e feladatot, Filip Anett, 14
éves, újonc próbára készülő büszkeségünk. Alább az
ő gondolatait, élményeit, emlékeit olvashatjátok.
Martonvásáron idestova másfél éve alakult egy cserkészcsapat. Régebben ugyan voltak itt cserkészek, és rendes, beregisztrált csapat is működött, sajnos ez megszűnt.
De már az is régen volt.
Szerencsére Veronika, a ,,főparancsnokunk”, aki maga
is martonvásári, két évvel ezelőtt a fejébe vette, hogy
Martonvásáron valahogy, de mindenképpen létrehoz egy
cserkészcsapatot. Bár sokáig, sok helyen közben kellett
járnia ez ügyben, végül a rácalmási cserkészcsapat a szárnyai alá vette azt a maroknyi gyereket, akik összejöttek a
legelső toborzón. Onnantól fogva ők pesztráltak minket,
velük voltunk nyári cserkésztáborban is (ami egy felejtheTORDASI
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tetlen élmény). Azonban a rácalmásiak belső problémák
miatt hamarosan feloszlottak. Ezért nemrég a százhalombattai cserkészekhez csatlakoztunk, akikkel már volt
egy közös őszi portyánk is.
Szeretem a cserkészetet, és amiket ezeken az őrsi gyűléseken tanulok, mert azok mindannyiunkat az életre nevelnek és segítenek feltalálni magunkat a nyers világban.
Én mindig mondom az osztálytársaimnak, hogy ,,Gyertek el egyszer egy őrsire! Én nagyon szeretem, hasznosan
töltheted az idődet, megéri, mindenki kedves és a legjobb
szombat délelőtti program...” És folytatom az áradozást a
cserkészet jó tulajdonságairól, de rendre csalódnom kell
bennük, nem jönnek el. Pedig, ha tudnák, mit hagynak ki...
11

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél”, hasonló rigmusokkal a
gyermekek teliharsogják az óvodát a tavasz közeledtével.
A népi hiedelem szerint február 2-án, Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén az időjóslásnak nagy jelentőséget tulajdonítottak. Jókai Mór nevéhez fűződik az ünnep
összekapcsolása a medvék szokásainak megfigyelésével.
A nagy mesemondó az „Új földesúr” című regényben írt
arról, hogy február 2-án, a téli álmot alvó medve felébred,
kitekint a barlangja bejáratán, hogy megnézze, milyen az
idő. Ha derült az ég és szépen süt a nap – meglátja a saját
árnyékát –, akkor visszamegy és folytatja az alvást, ha
borús, ködös idő van, kint marad. Ha a medve barlangjánál fénylőn süt a nap, akkor visszatér a tél.
Mi is lestük a medvéket! Sokat verseltünk, zenéltünk,
kézműveskedtünk. Medve napunk alkalmából vicces
ügyességi feladatokkal, ismereteiket bővítő játékokkal
örvendeztettük meg óvodásainkat. A feladatok végeztével mackós süteménnyel és egy csupor maci mézzel
tértek vissza elégedetten a csoportszobákba a gyermekek,
ahol tovább vigadtak. Köszönet a segítő kezekért minden
kollégának.
A Csibe csoport óvodásai Pizsama partit tartottak. Ezen a
különleges napon minden kis Csibe csoportoson pizsama
volt. Egész nap lelkesen hancúroztak a tornaszőnyegeken,
és meséket vetítettek Rita néni segítségével. A farsangra
készülve gyönyörű farsangi dekorációkat készítettünk a
kollégákkal, és a gyermekekkel közösen a farsang hangulatát megidézve. és készülve a mulatságra, melyről a
következő cikkben fogunk beszámolni, hiszen rengeteg
meglepetéssel készülünk óvodásainknak ezen alkalomból is. Köszönetemet szeretném kifejezni minden segítségért Milichovszkiné Szalai Ilonának Ujszásziné Antal
Ildikónak, a szülői közösségnek, és az önkormányzat
dolgozóinak.

KÖNY VTÁR



Diósiné Besenyei Boglárka Mária

Könyv(tár)ajánló
Izgalmas, letehetetlen
krimi, drónok átprogramozása ellen indított
hajsza. A hekkerek
nem riadnak vissza a
kegyetlenségtől
sem
a jelszók megszerzése
érdekében.
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MÁRCIUSI NYITVATARTÁS
Hétfő

8:30 - 11:00

13:00 - 18:00

Kedd

---

13:00 - 18:00

Szerda

---

---

Csütörtök

---

13:00 - 18:00

Péntek

---

14:00 - 19:00

8:30 - 11.30

---

Szombat

Minden hónap első szombatján zárva
Március 2-án hétfőn a könyvtár továbbképzés
miatt zárva.
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ORATÓRIUM

Don Bosco ünnep
Tordason
és Nyergesújfalun
Don Bosco-t ünnepeltük Tordason az iskolában, az oratóriumban és Nyergesújfalun is, ahol találkozhattunk a
szalézi család már számunkra is ismerős tagjaival. Az
iskolában Márkus Zoltán szalézi atyával tölthettek el az
alsós és felsős évfolyamok egy-egy órát a délelőtt folyamán, ahol Don Bosco személyéről, életének eseményeiről
és álmairól beszélgettünk. Külön öröm volt hallgatni Zoltán atya beszámolóját gyermekkoráról, első „találkozását”
Don Bosco-val, és saját hivatásának születésének körülményeit. Ezt követően a nagyobbakkal szombaton Nyergesújfalura utaztunk, ahol a Magyar Szalézi Tartomány
Don Bosco ünnepét tartották, ami mindig nagy öröm a
Szalézi Család életében. A szentmise után a Havasi József
szalézi atya tiszteletére felállított emlékmű megáldásával,
majd ünnepi műsorral folytatódott ez a kivételes nap a
100 éves Zafféry Károly Szalézi Középiskolában.
Csodálatos, tavaszi napsütés fogadta Nyergesújfalun
a Szalézi Család tagjait, akik a tartományi Don Bosco
ünnepre igyekeztek. Nehéz leírni, miért is van az, hogy
az ország minden tájáról összesereglett emberek – szerzetesek, nővérek, idősek és fiatalok – mind jó ismerősnek, egészen konkrétan, családtagnak érzik egymást.
Mert semmihez nem fogható az a „szalézi érzés”, hogy
mindannyian Don Bosco Szalézi Családjához tartozunk.
Így volt ez ezen a tavaszt idéző februári szombat délelőttön is Nyergesújfalun, amikor a Don Boscót ünnepeltük,
és a szentmise kezdetére dugig megtelt a kicsinek igazán
nem mondható templom. Mások talán csodálkoztak
ezen, de a Szalézi Családnál ez nem szokatlan, ha Don
Boscóról van szó. Nagyszerű ünnep volt, igazán tartalmas, gazdag, örömteli nap, méltó a Szalézi Családhoz és
az ifjúság Atyjához és Mesteréhez, Bosco Szent Jánoshoz.


forrás: szaléziak.hu

Nagyböjti lelki hétvége
kamaszoknak Péliföldszentkereszten
Idén február 26-án kezdődött el Hamvazószerdával a
nagyböjt és a Don Bosco Szaléziak, a Segítő Szűz Mária
Leányai, a szalézi munkatársak és a Szalézi Ifjúsági
Mozgalom fiataljai vezetésével 2020-ban is megrendezik a nagyböjti lelki hétvégéket Péliföldszentkereszten.
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Március 27−29. között a két fiatalabb korosztályt várják
Péliföldszentkereszten, ekkor a 15-18 éves kamaszok és
a 12-14 éves serdülők készülnek majd Krisztus Urunk
feltámadásának ünnepére egy-egy különálló csoportban. A 12-14 éves serdülőknek Kukczka Robert szalézi
atya tartja majd a felkészülést, a 15-18 éves kamaszok
pedig Molnár-Gál Béla kazincbarcikai iskolaigazgató,
szalézi munkatárs és állandó diakónus tartja majd a
nagyböjti lelki hétvégét.
Jelentkezni a www.szalim.hu honlapon és az iskolában lehet.
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ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓK

Beszámoló
a Martonvásári
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2019. évi
tevékenységéről
Szervezeti működés, tagság
Taglétszámunk kis mértékben emelkedett, 2019 végén
59 taggal működtünk. Ezen zárólétszámból a szaktevékenységet végzők száma 37, ami kis mértékben csökkent
a tagok aktuális élethelyzetéből, valamint néhány önkéntes tűzoltó esetén az egészségügyi alkalmassági minősítés megújításának elmaradása okán. Egy tagunk szerzett
„40 órás” önkéntes tűzoltó képesítést.
A szervezet 2019. március 29-én este tartotta éves
közgyűlését a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és
Könyvtár (BBK) földszinti galériájában. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Sallai László tű. alezredes, az
Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, valamint
Rózsa Gábor tű. alezredes, az Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka. A szavazásra jogosult tagok
több mint háromnegyede személyes részvétellel, vagy
meghatalmazottja útján képviseltette magát, így a közgyűlés határozatképes volt.
A jelenlévők három előzetesen meghirdetett napirendi
pontról hoztak egyhangú döntést: elfogadták az egyesület 2018. évi beszámolóját, jóváhagyták a szervezet 2019.
évi költségvetését, valamint határoztak a Marton ÖTE
alapszabályának kisebb pontosításáról.
Egyesületünk működési feltételeinek biztosításában
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással
megkötött, év elejétől érvényes támogatási szerződés
létrejötte hozott fejlődést. Ezzel a hosszabb előkészítő
folyamat eredményeként létrejött az új modellel a tevékenységi területünk szakmai alapú kiterjesztéséhez
kapcsolódó pénzügyi háttér is rendeződött, és önkéntes
tűzoltó egyesületünk működési stabilitásában is nagy
előrelépést tettünk.
A szervezet működésében legjelentősebb változás, hogy
a közgyűlés döntésének megfelelően a Székesfehérvári
Törvényszék 2019. november 6. napjától közhasznú szervezetnek minősítette a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet.
A vonatkozó eljárás lefolytatását követően megtörtént
egyesületünk nyilvántartásba vétele, így már a Marton
ÖTE is fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználására irányuló felajánlásokat.
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Szakmai tevékenység
Tűzoltási és mentési tevékenység
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Marton
ÖTE) 2019-ben teljes évben I. kategóriájú beavatkozó
önkéntes tűzoltó egyesületként végezte munkáját. Ennek
alapjául az év első időszakában a 2018. december 13-án
jóváhagyott, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött együttműködési megállapodás (EMÜ)
szolgált. Ezt a BM országos katasztrófavédelmi főigazgató „az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről” szóló 2/2019. (III.29.) BM OKF
utasításának hatálybalépését követően új megállapodás
váltotta fel. Az új EMÜ-t a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötöttük meg, a Főigazgató úr 2019.
június 3-án hagyta jóvá.
A Marton ÖTE önkéntes tűzoltósági feladatot már öt
település (Martonvásár, Baracska, Gyúró, Ráckeresztúr és
Tordas) területén, valamint a környező közlekedési utakon, így az M7 és M6 autópályák éríntett szakaszain lát
el. Az általunk 2018-tól védett területen az állandó lakosok száma meghaladja a 15 ezret, míg az ott közlekedők
számát nagyságrendekkel nagyobbnak becsüljük.
A kizárólag önkéntes munkával működő egységünkben
tevékenykedő tűzoltóink 2019-ben – a szabadidejüket feláldozva - összesen 4725 órában álltak készenlétben beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként, ezáltal az egyesület
a BM OKK Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött Együttműködési Megállapodásban tett vállalását teljesítette. Az év fennmaradó részében „közreműködő
önkéntes tűzoltó egyesületként” voltunk riaszthatók,
mely vonulások során többnyire az Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Váli Önkormányzati Tűzoltóság
egységeivel dolgoztunk együtt. Ezekben az esetekben – a
vonatkozó szabályozás alapján – a magasabb szervezési
kategóriájú tűzoltóság kiérkezését követően annak tűzoltásvezetője veszi át a beavatkozás irányítását.
Az „önálló beavatkozás” kötelezettségének teljesítésében nagyon fontos, hogy a Marton ÖTE saját fejlesztésű
„készenlét szervező és riasztás továbbító” internetes felületet működtet, melynek tanúsága szerint tagjaink több
mint 32.100 órányi riaszthatóságot/készenlétet teljesítettek 2019-ben.
Az év folyamán 107 tűz- és káreseményhez összesen
124 vonulást teljesítettünk. Ebből 40 alkalommal önállóan, más tűzoltó egység közreműködése nélkül végeztük
el a feladatunkat vállalt működési területünkön, melynek
során 54 szermozgás történt.
A szeradatlapok alapján a 124 vonulás során:
• 69 alkalommal műszaki mentéshez;
• 55 alkalommal tűzesethez;
• összesen 537 fő;
• összesen 1666 km-t teljesítve vonult.
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A teljesített vonulások
az alábbi településekhez tartozó területekre
estek:
• Baracska: 29
• Gyúró: 11
• Martonvásár: 34
• Ráckeresztúr: 28
• Tordas: 16
• Érd: 2
• Kajászó: 2
• Százhalombatta: 1
• Tárnok: 1
Képzések, gyakorlatok
Június 21-én és 22-én egyesületünk tizenhárom tagja
újabb tűzoltótechnika-kezelői vizsgát teljesített. Az
összesen 37 „vizsgaegység” a közelmúltban beszerzett
Spartan Fire Bann ERMI 23 gépjárműfecskendő, hidraulikus feszítő-vágó, motoros láncfűrész, valamint
két típusú mobil vízszivattyú kezelésére jogosítja fel
tűzoltóinkat.
A szivattyúkezelői ismeretekre már másnap, Baracskán
„élesben” is szükség volt, mivel a heves esőzés miatt egy
lakóépületi pincében, illetőleg az iskola területén végeztünk vízeltávolítást.
Október 19-én a ráckeresztúri kastély területén került
sor önkéntes tűzoltóságunk éves „rendszerbentartó”
minősítő gyakorlatára.
A gyakorlatot az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tűzoltósági felügyelője készítette elő. A feltételezés szerint a felújítás alatt álló épület földszintjén keletkezett
a tűz, melynek helyszínét az egyik dolgozó nem tudta
elhagyni. Őt a füsttel telített helyiségből légzőkészülékben mentették ki önkénteseink, miközben vízsugarakat
szereltek a tűz tovább terjedésének megakadályozására
és eloltására.
A gyakorlatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője ellenőrizte és értékelte.
Önkéntes tűzoltóink munkája megfelelt a vonatkozó
előírásoknak és szakmai gyakorlatnak, így újabb egy évig
jogosultak vagyunk önállóan – hivatásos, vagy önkormányzati tűzoltó egységek jelenléte nélkül – beavatkozni
tűz- és káreseményeknél.
2019. november 20-án Ercsiben gépjárműfecskendővel
és önkéntes tűzoltóinkkal vettünk részt a település Külső
Védelmi Terv gyakorlatán. Feladatunk a feltételezett eseménnyel sújtott általános iskola átvizsgálása és személymentés volt.
Egyéb szakmai tevékenységünk
Szervezetünk tagja a Martonvásár Járási Önkéntes
Mentőcsoportnak, melynek keretében a vihar által letaTORDASI
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rolt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken is
alkalmazásra került június 29-30-án. Más tűzoltóegységekkel együttműködve Kisvárda, Rétközberencs és Ajak
területén dolgoztak tagjaink a hétvége során. Kidőlt fákat
távolítottak el, veszélyessé vált épületszerkezeteket bontottak le, illetőleg a szél által megbontott tetőket erősítettek meg különböző helyszíneken.
Október 4-én és 5-én részt vettük az önkéntes
mentőszervezetek első országos szakmai vetélkedőjén, Salgótarjánban. Fejér megyét önkéntes tűzoltóságunk a Bicskei Önkormányzati Tűzoltósággal
közösen (4-4 fő) képviselte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett megmérettetésen. A versenyre az ország valamennyi megyéjéből
és a fővárosból érkeztek önkéntes mentőszervezetek.
A versenyszámok a hazánkban előforduló katasztrófatípusokra épültek: a viharkárok, az árvízi védekezés, az
életmentés és a katasztrófák következményeinek felszámolása jelentette a feladatot.
A mentőcsapatoknak a Tó-strand körül kialakított akadálypályán tíz állomásból álló feladatsort kellett minél
rövidebb idő alatt teljesíteniük. Így például zagyszivat�tyút kellett üzembe helyezni és működtetni, vagy
árvíz esetén buzgár (gát mögött feltörő fakadóvíz) elleni
védekezést kellett bemutatni. Különösen látványos volt,
amikor épületben rekedt személyt kellett kötéltechnikai
eszközökkel kimenteni.
Tavasszal Ercsiben, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által szervezett önkéntes tűzoltó alaptanfolyam lebonyolításában vettünk részt. Tagjaink több
képzési napon tartottak előadásokat és gyakorlati felkészítést, amihez – és a vizsgához – a szakfelszereléseket is
a Marton ÖTE biztosította.
Július 6-án kora délután a Pest Megyei Műveletirányítás kérte segítségünket: egy meghibásodott tartálykocsit
kísértünk fecskendővel és az önkéntes tűzoltósági (önállóan beavatkozó) feltételeket teljesítve Székesfehérvárra.
Ott először lefejtették a járműből az üzemanyagot, majd
biztosításunkkal a vállalat helyi telephelyére ment a
jármű. Azzal, hogy önkéntes tűzoltóink végezték el ezt
a fontos feladatot, nem kellett más tűzoltóegységeket
elvonni az általuk védett területről, így egy nagyobb térség biztonságához járultunk hozzá.
Részt vettünk az I. Kismotorfecskendő szerelő versenyen, melyet a Pest MKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezett a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség és
Érd Megyei Jogú Város támogatásával. A 2019. október
19-i rendezvénynek az érdi focipálya adott otthont.
A versenyen együtt szerepeltek a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok csapatai. A rendezvény a sportszerű küzdelem mellett lehetőséget adott a
résztvevők közötti személyes kapcsolatépítésre, a sportbarátság erősítésére is.
15

Technikai feltételek, fejlesztések
Járművek
2019-et egyesületünk két gépjárművel indította:
• Steyr Bronto 13S23 M20 TZF 200 típusú gépjárműfecskendőnk martonvásári készenléti hellyel, valamint
• KIA Rio típusú (Marton ÖTE Tartalék) személygépjármű Ráckeresztúron, melyen az elsődleges beavatkozásra használható felszereléseket helyeztünk el.
Az év folyamán jelentős anyagi ráfordítással felújítottuk Steyr fecskendőnk kardántengelyét és fékrendszerét,
mellyel nagy mértékben növekedett a jármű vezetésbiztonsága és megbízhatósága. A felújítást végző önkénteseink munkájának köszönhetően „csupán” a cserélendő
alkatrészek árát és a szakműhelyben felújítandó komponensek költségét kellett egyesületünknek kifizetni, más
ráfordítás nem merült fel.
Az év folyamán járműállományunk bővült:
• Támogatóinknak és különösen a – december végi sajnálatos balesetünket követő – sok-sok adománynak
köszönhetően sikerült pótolnunk gyorsbeavatkozó gépjárművünket. A Kia K2500 típusú, tűzoltó felépítmén�nyel ellátott jármű 400 literes víztartállyal, tömlőkkel
és egyéb szerelvényekkel, egy vízsugár működtetésére
alkalmas szivattyúval, légzőkészülékekkel, kéziszerszámokkal és további eszközökkel Martonvásáron áll
készenlétben.
• Az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületi
feladatellátáshoz előírt feltételek teljesítésében rendkívül fontos volt 2019-ben Martonvásár Önkormányzata, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által biztosított támogatásnak köszönhetően
beszerzett Spartan ERMI 23 típusú használt tűzoltó
gépjármű. Június végi készenlétbe állítását követően
október végéig összesen 35 alkalommal vonultunk
Spartan gépjárműfecskendőnkkel az önkéntes tűzoltóságunk első számú beavatkozó szereként. Novembertől a téli üzemeltetési viszonyokra alkalmasabb kialakítás okán ismét „egyes szerként” állítottuk csatasorba
Steyr Bronto gépjárművünket.
• A 4 x 4-es jármű 2300 literes víztartállyal, 1950 liter
percenkénti teljesítményű szivattyúval, magasnyomású
gyorsbeavatkozóval rendelkezik.
• Önkéntes mentőszervezetként – mint a Martonvásár
Járási Mentőcsoport tagja – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatán terepjáró gépjármű
beszerzésére nyertünk támogatást. Az így biztosított
forrásból egy Toyota Hilux típusú, 5 fő szállítására
alkalmas, a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság által
támogatásként használatra átadott megkülönböztető
jelzéssel felszerelt pick-up-ot vettünk át novemberben.
Ráckeresztúrhoz hasonlóan az önkormányzat által biztosított garázsban, Tordason állt készenlétbe 2020 elején
a jármű. Elsődleges szerepe a helyi tagjaink riaszthatóságának biztosításában áll, így az önkéntes tűzoltósági
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tevékenységellátásba is bekapcsolódott az új Toyota.
2020-ban a járművet néhány, a gyorsbeavatkozó funkciónak megfelelő felszereléssel tervezzük felszerelni.
Ezen fejlesztések eredményeként elértük a Martonvásári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület újjászervezésekor célként
megfogalmazott járműállományt. Hosszabb távon szükség lesz a gépjárműállomány „fiatalítására”, de már rövidebb távon is erősíteni kívánjuk az önkéntes tűzoltóság
beavatkozási képességét, s különösen a kisebb – gyorsbeavatkozó – járműveink eszközállományának fejlesztését
tartjuk fontosnak.

Rendezvények, közösségi tevékenység
A január 15-én Martonvásáron, a Brunszvik-Beethoven
Közösségi Ház és Könyvtárban került sor a Marton ÖTE
– mint önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület –
beiktatási ünnepségére. A rendezvényen Dr. Bérczi László
tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő
és dr. Szabó Tibor, Martonvásár polgármestere mondott
ünnepi beszédet. Az önálló beavatkozásra feljogosító
oklevelet az országos tűzoltósági főfelügyelő, majd az
együttműködési megállapodást Magosi Lajos tűzoltó
ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója adta át.
A sárszentmihályi tó szolgált helyszínéül a Fejér
megyei katasztrófavédelmi horgászversenynek április
13-án, ahol – első ízben – a Marton ÖTE csapata is képviseltette magát. A hűvös időjárás ellenére is népes mezőnyben lelkes tagjaink a kitűnő hatodik helyezést érték el.
A megmérettetésen összesen tizennégy 2-3 fős csapat
indult, akik egy időben 3 db horgászbottal „vadásztak” a
halakra. Az etetőanyaggal, csalival jóllakatott halak mérlegelés után visszakerültek a tóba.
Május és június hónapok során több alkalommal vettünk részt Martonvásáron, Ráckeresztúron, Tordason és
Gyúrón majálisokon, különböző gyermeknapi és családi
rendezvényeken. Három alkalommal kisebb bemutatóval
járultunk hozzá a program sikeréhez.
2019 május 29-én három tagunk versenyzőként vett
részt a már tizennegyedik alkalommal megrendezett
dunaújvárosi lépcsőfutó versenyen. Az önkéntes tűzoltók
versenyében az egyesületünk képviseletében induló Nagy
Dániel bizonyult a leggyorsabbnak.
Tűzoltó Gyermektábor helyszíne volt 2019. július 8-12.
között a BBK egyesületünk szervezésében. A résztvevő
gyermekek játékos formában ismerkedtek meg a tűzoltó
hivatás rejtelmeivel, miközben számos otthoni biztonságot növelő ismeretre is szert tettek. A tűzoltás fogásai
mellett kipróbálhatták a légzőkészülék és a feszítő-vágó
használatát, megismerkedtek a tűzoltó és a mentőautó
berendezéseivel. A délutánok során lovagláson és lövészeten, különféle vetélkedőkön vettek részt, meglátogatták a
székesfehérvári tűzoltóságot és a tűzoltó múzeumot. Az
ifjú tűzoltók a táborzáró rendezvényen közös program
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keretében mutatták be családtagjaiknak a hét folyamán
elsajátított tudást.
Tűzoltóautó szépségversenyen vettünk rész tolnai tűzoltó barátaink meghívására 2019. augusztus 3-án Németkéren. A jól szervezett rendezvényre kilátogatók nagy
érdeklődéssel csodálták Spartan járművünket, mellyel 3.
helyezést értünk el.
A hagyományteremtő szándékkal 2017-ben életre
hívott tűzoltó labdarúgó tornára került sor a martonvásári Tóth Iván Sportcsarnokban 2019. június
2-án. A rendezvényen részt vett a Martonvásári
Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata is. A három Pest
megyei hivatásos, illetőleg főfoglalkozású tűzoltóság mellett egyetlen önkéntesként és egyben Fejér
megyét képviselő egységként vettünk részt a nagyon
jó hangulatú tornán.
A gyermekek nagy örömére, december 5-én este ismét
látogatást tett nálunk a „Tűzoltó Mikulás”. Negyven
gyermek és közel száz fős „tömeg” várta a BBK Központ
galériájában a „nagyszakállút”, aki kivételesen nem szánon, hanem tűzoltóautón érkezett.
A Jászkisér ÖTE-nél tevékenykedő barátainknak
köszönhetően a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület lehetőséget kapott arra, hogy szervezésünkben teljesen költségmentesen szerezzenek „B” vagy „C” kategóriás
jogosítványt 18-22 éves – a Marton ÖTE-nél önkéntes
munkát vállaló – fiatalok. Az EFOP-1.3.8-17-2017-00030
számú projekthez csatlakozó ifjú önkéntesek 2019. májusától év végéig vettek részt a programban. A jogosítvány
megszerzéséhez kapcsolódó minden költség finanszírozását biztosította a pályázat (elméleti és gyakorlati oktatás, orvosi vizsgálat, vizsgadíj), míg a fiatalok képzéseken
vettek részt (pl. önkéntességet erősítő képzés, tűz- és
munkavédelmi tanfolyam, elsősegélynyújtás oktatás) és
önkéntes munkát teljesítettek.
Ez utóbbi tevékenység keretében egy fiatal önkéntes
tűzoltó alaptanfolyamon vett részt, hárman „készenlétet”
is vállaltak, míg a többség a Marton ÖTE saját programjainak, illetőleg a BBK rendezvényeinek szervezésében és
lebonyolításában nyújtott segítséget.

Céljaink 2020-ra
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület a következő
évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit az elmúlt időszak törekvéseivel és fejlődésével összhangban határozta
meg. A jelenlegi tagság képzése mellett igyekszünk rendszeres gyakorlatokkal erősíteni szakmai felkészültségünket. A lehetőségekhez mérten törekszünk taglétszámunk
további bővítésére.
A már rendelkezésre álló eszközoldali feltételeink „sérülékenységének” csökkentése kiemelt jelentőségű, hiszen
önkéntes tűzoltósági „vállalásunk” teljesítésében kulcsfeltétel az előírt felszerelések bevethető állapota. Különösen
fontosnak tartjuk – legnagyobb részt használt állapotban
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hozzánk került – eszközeink rendszeres felülvizsgálatát
és karbantartását, illetőleg a kulcsfontosságú felszerelések lehetőség szerinti bővítését.
Egyesületünk „készenlét szervező” és riasztási rendszerének átalakítását és továbbfejlesztését indítottuk
el 2019-ben. Az új rendszer várhatóan még az év első
hónapjában beüzemelésre kerül.
Kiemelt célnak tekintjük a Martonvásáron készenlétben álló járműveink és eszközeink elhelyezési körülményeinek javítását. A jelenlegi körülmények komoly
működési korlátot és kockázatot jelentenek, gyakran
okoznak vitát és súrlódást a telephely állandó használóival, így ez az állapot már csak rövid távon tartható
fenn. Az előrelépés érdekében a korábbi irányoktól
eltérő alternatív megoldásra, megvalósításában közös
fejlesztési irány kialakítására kívánunk javaslatot tenni
az önkormányzatnak 2020 első negyedévében. A javaslatunk pozitív elbírálása és az elengedhetetlenül szükséges önkormányzati hozzájárulás esetén a következő
években a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület
életében kiemelt fejlesztési cél lesz az új tűzoltószertár
megvalósítása és kialakítása.
2019-ben folytatódott az elmúlt években Martonvásár
térségében útjára indított önkéntes tűzoltó egyesületi
fejlesztési programunk. A korábban Martonvásár, Ráckeresztúr és Tordas településeken megkezdett működést
már 2018. második felében kibővítettük Baracska és
Gyúró területével. A több településen, közös önkéntes
tűzoltóságot szervező egyesületi modellel egy különleges,
stabil és erős működési alappal rendelkező, közfeladatellátásban részt venni képes szervezet jött létre.
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési
struktúrája a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás bekapcsolódásával és az – önként vállalt – „önállóan beavatkozó” önkéntes tűzoltósági feladatellátás
bevezetésével vált teljessé.
Mindez a széleskörű támogatás eredményeként valósulhatott meg, mely az egyesületünk támogatóinak és
tűzoltóink odaadó, ellenszolgáltatás nélkül végzett önfeláldozó önkéntes munkájának köszönhető.
Köszönjük a munkánkat segítők eddigi támogatását és
kérjük további szíves hozzájárulásukat önkéntes tűzoltóságunk munkájához.



Martonvásár, 2020. január 21.
Készítették: Dr. Pimper László - elnök
Gaál Tamás - parancsnok
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A TORDASI TÁJHÁZ
”ÉLETE” ÉS JÖVŐJE
Tordas Értékmegőrző Kulturális Egyesület működtetésében, 2019. április 28-án a kilencedik évadját kezdte meg
a Tájház, és az ott elhelyezett gyűjtemény bemutatása.
A nyitásra az országosan kezdeményezett Tájházak
Napja keretében került sor.

A helytörténeti anyaggal továbbra is Tordas és környéke
életmódjának bemutatására, a múlt életéhez tartozó eszközök bemutatására törekedtünk. A Tájház és a kiállítása
iránt továbbra is nagy érdeklődés mutatkozott. Ebben az
évben is egy tordasi és gyúrói sajátosságú időszaki kiállítást állítottunk össze.
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Ez a kiállítás ismét múltunk érdekességét, sajátosságát mutatta be, amely túlmutat helyi jellegén, hisz
a képek Magyarország bármely vidékén készülhettek
volna. A színesen és tematikusan összeállított tablók,
a képekhez fűzött rövid szöveges tájékoztatóval, érdekesen, tartalmasan mutatták be a korabeli vidéki élet
szűk kis területét.
A Tájház éves működtetésében 18 fő vett részt, akik a
hétvégeken, ünnepnapokon, több esetben bejelentkezett
csoportok miatt, hétköznapokon is, dolgozott. Áldozatos,
szeretetteljes munkájukért köszönet illeti őket.
A nyitva tartás ideje alatt (április 28 és október 3
között), valamint a szervezett csoportok létszámát is
figyelembe véve, 49 nyitva tartással, összesen 2166 fő
látogatta meg a tájházat, ami több mint 44 fős látogatói átlagot jelent.
Önmagában az alkalmankénti egy látogató is eredmény,
de bízunk abban, hogy a Tordasi Csárda és Kalandparkkal, a jól működő Western faluval való együttműködés
és a tervezett jobb propaganda tovább növeli a látogatók
számát, mint ahogy már ez az év is ezt mutatta.
Az internetes oldalakon sokan figyelik híreinket és
nem csak a helyi és környékbeli szimpatizánsok.
Célunk nem változott:
Múltunk iránt érdeklődők részére olyan kulturális
élményt szerezni, amelyben megtalálják korábbi életük
egy szakaszát, amelyben megismerhetik elődeink mindennapi életét, és amelyben kicsit megismerhetik Tordas
és környéke történelmét is.
A nyitáskor már rendelkezésre álló vendégkönyvünk
sok-sok dicsérő bejegyzést tartalmaz.
Néhány apróbb bejegyzés: „Gyönyörű a Tájház” vagy
„Köszönöm a lehetőséget a megtekintéshez. Már az illat is
magával ragadó. A bútorok és az eszközök dédmamámra
emlékeztetnek.” „Köszönjük, hogy megnézhettük a szép kiállítást. Örömet okoztak 5 felnőttnek és 1 gyermeknek.” és még
lehetne idézni.
Na az ilyen és még sok hasonló bejegyzés és elhangzó
dicséret erősíti hitünket abban, hogy van értelme
munkánknak.
Továbbra is kapunk évközben újabb és újabb adományokat, amely minőségében teszi gazdagabbá gyűjteményünket. Köszönet az ajándékozóknak!
Feladatunk még mindig sok és lényegében a jól elvégzett munka ellenére sem csökkent:
A tájház és a tárgyi örökség megőrzése együttesen szükséges és lehetséges.
Bízunk abban, hogy a tájház üzemeltetésével lehetőségeinkhez mérten sokáig tudunk foglalkozni,
hogy a tájház és a gyűjtemény híre egyre szélesebb
körben elterjed, öregbítve Tordas hírnevét, és hogy
az egyre csökkenő ellenszéllel szemben is lesz elég
erőnk feladataink végrehajtásához.
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A SZENT NEGYVEN
NAP LEHETŐSÉGEI
– Kezdődik a nagyböjt

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK,
IEC2020) 2020. szeptember 13–20. között tartják Budapesten. Az 1881 óta rendszeresen (az utóbbi időben négyévente) megszervezett egyhetes nemzetközi rendezvényen
a katolikus egyház tanítása szerint az Oltáriszentségben
jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik.
Magyarországon 1938 májusában tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, így a 2020-as esemény a
második ilyen alkalom lesz. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek úgy nyilatkozott, hogy a magyar
katolikus egyház számára óriási jelentőséggel bír a kongresszus budapesti megrendezése, „bemutatkozás a világ
előtt és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is”.
A Kongresszus tervezett programja
szept. 13. Nyitóprogram, majd nyitó szentmise elsőáldozással a Puskás Arénában
szept. 17. Szentségimádás a Szent István-bazilika előtt
szept. 18. Ifjúsági est a Papp László Sportarénában
szept. 19. Szentmise a Kossuth téren, majd eucharisztikus gyertyás körmenet a Hősök teréig
szept. 20. Statio Orbis ünnepi zárómise a Hősök terén
A Kongresszus minden napján lesz reggeli ima, katekézis,
tanúságtétel és szentmise, valamint kulturális és lelki
programok városszerte.
Regisztráció a kongresszus eseményeire:
https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio
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Elkezdődött a nagyböjt és újra sok kérdés tódul fel az
emberben: Mit jelent számomra a nagyböjt? Kell-e böjtölnöm? Miről kellene lemondanom? Tudok-e jobban
kilépni önmagamból, és odalépni a másik emberhez?
Én arra a kérdésre keresem a választ, hogy hogyan is
lehetne jól megélni a Szent Negyven Napot, mi segít,
hogy valóban szent legyen ez az időszak számunkra.
Hamvazószerda a nagyböjt kezdő napja, a liturgia három
dologra hív bennünket, ezek a nagyböjt alappillérei: az
ima, a böjt, és a szeretetcselekedetek.
Az egyház hív bennünket a buzgóbb imára. Az Isten
folyton, megállás nélkül keres bennünket, keresi az
embert az első bűn elkövetése óta, amikor az első emberpár elrejtőzött a fák közé az Isten elől. Ez az isteni keresés
mit sem változott az évezredek folyamán. Isten alázatos,
bűnösségünk ellenére is kérlel bennünket, hogy szánjunk
rá időt. A buzgóbb imádság nem azt jelenti, hogy többet
keressük Isten, hanem inkább azt, hogy többször adjuk
meg neki a lehetőséget, hogy újra ránk találjon. Hogy
válaszoljunk az ő hívására. A nagyböjt kezdete alkalmat
teremt arra, hogy átgondoljam, tudok-e válaszolni Isten
keresésére? Mik azok a felesleges időtöltések, amikből
lecsíphetnék, és azt az időt odaadhatnám Istennek?
És itt át is lépünk a böjt, a lemondás kérdésére. Egyházunk böjti fegyelme nem túl szigorú. A pénteki hústilalom, és a két szigorú böjti nap nem jelent különösebb
megpróbáltatást az embernek. Éppen vannak sokan, akik
a nagyböjt idejére egyéb más formákat keresnek a böjtölésre. A különböző ételekről való lemondáson keresztül,
a kedvtelések visszafogásán keresztül egészen a közösségi média használatának korlátozásáig. Hihetetlen
találékony az ember, és jó látnom, hogy jónéhányakban
megvan a buzgóság, hogy keressenek valami lemondást,
a nagyböjt idejére. És milyen az ember? Bármit is határoz el, az biztos, hogy komoly nehézségeket fog okozni…
Kedvenc történetem az egyik ifjúsági hittanosom, aki
szerette a Nutellát, és nagyböjtben elhatározta, hogy
lemond róla. A kollégiumi szekrényében betette a kis
maradék kedvencét a legbelső sarokba, zacskós levesekkel gondosan eltorlaszolta, hogy ne is lássa. És láss csodát reggel, amikor kinyitotta a szekrény ajtaját, a barikád leomlott és ott volt a Nutella, szinte kérve: “Egyél
meg…” Biztosak lehetünk, abban, ha elhatározzuk, hogy
valamiről lemondunk, akkor az lépten-nyomon kísérteni
fog bennünket. És persze a gondolat is, hogy “nem nagy
dolog ez…”, “úgyse látja senki…”, “csak most egy fala19

tot…”, “még egy perc…” De hát ez a szépsége a lemondásnak, hogy felfedezem, mennyire függök apró-cseprő
dolgoktól, és mennyire felszabadító dolog, ha sikerül egy
elhatározást végig vinni. Megtapasztalni; mégsem függök annyira, mint gondoltam. A nagyböjt kezdete alkalmat teremt arra, hogy átgondoljam, tudok-e lemondani
Istenért? Vannak-e olyan dolgok, amik fogva tartanak, és
itt lenne az ideje szabaddá válni tőlük.
De elég-e imádkozni, és böjtölni? Mit érnek a jó elhatározásaink, ha mindezek nem visznek előre a szeretet
gyakorlásában? A szent negyven nap alatt nagyon fontos,
hogy ne csak saját magunkkal foglalkozzunk, hanem
észrevegyük a környezetünkben élőket. Sokan vannak,
akiknek szükségük van ránk. Egy mosolyunkra, egy kis
odafigyelésre, egy kis beszélgetésre. Jézus úgy adta oda
magát nekünk, hogy megtörték a keresztfán. Minden
nap odaadja magát számunkra az Eucharisztiában, de
csak akkor tudjuk szétosztani, ha megtörjük. És erre hív
bennünket is, hogy törjük meg magunkat: az időnket, az
energiáinkat, az odafigyelésünket, és ha kell a kenyerünket. Sokszor, az ilyen gondolatok arra indítanak bennünket, hogy valami nagy dolgot tegyünk, pedig azt hiszem
sokszor apróságokat kell megtennünk, ahhoz, hogy
valakin segítsünk. Keressük meg azokat az apróságokat,
amelyeket rendszeresen elmulasztunk, a hétköznapok
kis dolgai között: megköszönni valamit; felhívni valakit,
akivel már régen beszéltünk; észrevenni a vigasztalásra
szorulót; vagy csak egyszerűbben legyünk derűsek. Nem
nagy dolgok, de mégis hatással vannak a környezetünkre.

ANGOL

T A B OR

VÁRUNK EGYHETES ANGOL TÁBORUNKBA,
AHOL ANYANYELVI TANÍTÓK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FEJLESZTHETED
NYELVTUDÁSODAT.
DÉLELÕTT 3 angol óra mellett
a Biblia üzenetével ismerkedünk
angol nyelven, fordítással.
DÉLUTÁN sport, játék és vetélkedõk.

2020.

júl.13-17.
8-15 óra

Helyszín:
Tordasi Baptista Gyülekezet,
Dózsa György utca 7.
Díj:
7.000.- Ft/fõ/hét.
Testvéreknek kedvezmény!

Jelentkezés:
Szilágyi Ruth: 20/8862369

Szervezõk: Tordasi Baptista Gyülekezet
Út a Reményhez Gyermek és Ifjúságsegítõ Alapítvány
(www.utaremenyhez.hu)
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És bizony, ha kell a nagyböjtben merjük megosztani valakivel az anyagi javainkat is. A nagyböjt kezdete alkalmat
teremt arra, hogy átgondoljam, mit tudnék adni másoknak? Mit tartok meg félve magamnak, mi az, amin nem
tudok osztozni?
Óriási lehetőség rejlik a szent negyven napban. Hisz
különleges kegyelmi időszak ez, amikor követhetjük a
pusztába kivonuló Urat. Kivonulhatunk mi is az Istennel
való találkozás helyére a pusztába, és befogadhatjuk az
Ő jelenlétét, hallhatjuk az Ő szavát. Megtapasztalhatjuk azt, hogy micsoda szabadságra hív bennünket Isten.
Megpróbálhatjuk elengedni azokat a dolgokat, amik
fogva tartanak bennünket, és szabadon szárnyalhatunk
Isten felé. Ebből a különleges töltekezésből pedig eljuthatok a másik emberig, megosztva vele azt a tapasztalatot,
amit a pusztában megéltem.
A kérdés: merek-e elköteleződni ezen az úton?
 Írta: Hatházi Róberti atya
a kecskeméti Szentcsalád Plébánia plébánosa

MÁRCIUSI LITURGIKUS NAPTÁR


Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
(Gyúrón szombatonként előesti szentmise 18 órakor)



Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között
Gyúrón a közösségi házban



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

BAPTISTA GYÜLEKEZET

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Kedd

5-6:30

Hajnali imaközösség

Szerda

18:00

Házi közösség családoknál
Minden hónap 1. és 3. szerdáján

Csütörtök

17:00

Felnőttek barátkozók órája (Isten
igéjét tanulmányozók közössége)

5-6:30

Hajnali imaközösség

17:00

Fiatalok barátkozók órája (Isten
igéjét tanulmányozók közössége)

9:00

Bibliakör óvodás és általános
iskolás korosztály részére

10:00

Istentisztelet

16:30

Harangpróba

18:00

Ifjúsági alkalom

Péntek

Vasárnap

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!
Címünk: 2463. TORDAS, Dózsa Gy. 7.
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com
Honlap: www.tordas.baptist.hu - Gyülekezet pásztora:
Bokros László (Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÜNNEPELJÜNK
Mózes első könyvében olvassuk: „Ezt mondta Isten:
Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a
nappalt az éjszakától és meghatározó jelei legyenek ünnepeknek, napoknak és az esztendőknek.”
Az ünnepeket nem mi találtuk ki, ez Isten rendelése.
Ünnepeljünk!
Az ünnep a normális emberi életünk része. Az ünneppel
vele jár az öröm. Márciusban már nem kell olyan sűrűn
megpakolni a cserépkályhát, ébred a természet, hajt a jácint,
a tulipán, a nárcisz, duzzadnak a növények, a szőlő rügyei.
A mogyoró már el is virágzott. Hosszabbodnak a nappalok.
Megértük hát ezt is, ünnepeljük meg! Örömmel induljunk neki ennek a tavasznak!
Ünnepi hangulatunkat tovább erősítheti egy egy családi születésnap vagy névnap megtartása, de ki az, akinek
nincs József, Sándor ismerőse? Mind-mind alkalom az
ünneplésre.
És itt van március 15-e! Aki csak egy kicsit is szereti a
hazáját, az ünnepel. Ez egy emlékezetes nap. A magyar
nép ébredésére emlékezünk és ünnepelünk.
Ahogy a természet ébred, úgy ébredjünk mi is. Éljük át
ezt az eufórikus napot, ahogy ezt a márciusi ifjak átélték
1848-ban!

„Nem jó az embernek
egyedül lenni, alkotok
hozzá illő segítőtársat”

Sajnos a hétköznapok rohanása gátolhat minket az
ünneplésben. Ne hagyjuk ezt, kezdjünk hozzá! Vegyük
észre, mi mindent lehet ünnepelni. Köszöntsük a tavaszt,
köszöntsük egymást, hogy öröm töltse be szívünket.
 Albert Balázs

GYÜLEKEZETI ÉLET
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Mindenkit szeretettel várunk!
 Vasárnapi

Istentisztelet
Gyúrón 9.30-kor, Tordason 11.00-kor
Minden hónap utolsó vasárnapján Családi
istentiszteletre hívunk szeretettel mindenkit!



Férfikör
Házigazda: Fodor-Adorjáni Szabolcs
Időpont: minden csütörtökön 20.00 órakor
Helyszín: A Fodor-Adorjáni család otthona:
Martonvásár, Tátra u. 25.



Női imakör
az alkalmakat vezeti: Dr. Süller-Torma Villő
Kéthetente hétfőn 18.30 órakor a tordasi gyülekezeti teremben. Következő alkalom: 03.02.



Bibliaóra Gyúrón szerdánként 16.00 órakor
a parókián.

1 Móz 2,18

Házasság hete 2020, Tordas
Idén második alkalommal került megrendezésre a Házasság hete Tordason az Evangélikus Gyülekezet szervezésében kapcsolódva az országos programhoz, melynek
fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A helyi kezdeményezés 3 részből alkotott egészet. A
házaspárokat egy Szerelmi kalandtúrára hívtuk, amely
feladatainak „útlevelét” - előzetes regisztráció alapjánidén 10 pár teljesíthette. A második része Iván Imre és
felesége Gabi előadása volt A házasság szakaszai, krízisek
és megoldások címmel. Legvégül pedig a vasárnapi istentiszteleten kérhették a házaspárok házasságuk megáldását. Csodálatos volt megtapasztalni, hogy ennyi házaspár gondolta, hogy odaszánja idejét, figyelmét egymásra,
hogy még jobbá tegyék azt a szent szövetséget, melyet
Isten teremtett legkedvesebb teremtményének.
 Kovács Tibor és Petra
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SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

XI. - C.S.M. Arad Kupa
Arad 2019. 12. 07.- 08.
Ezen a hétvégén Aradon egy nemzetközi versenyen vettek részt szakosztályunk sportolói. Mindannyian dicséretet érdemlően küzdöttek.
Helyezések:
Szabó Marcell
Balogh Lili
Szabó Levente
Ribi Botond
Lövei Dániel
Lövei Vilmos

I. hely
I. hely
II. hely
III. hely
V. hely
helyezetlen

Molnár Franciska
Emlékverseny
Mórahalom 2020. 01. 18.
Szakosztályunk négy versenyzővel vett részt ezen a nemzetközi tornán. Kemény küzdelmekkel mind a négyen
dobogós helyen zárták a versenyt. Eredmények:
Diák „B”
Szabó Csaba Dániel - 50 kg
III. hely
Szabó Levente - +60 kg
I. hely
Diák „A”
Lövei Vilmos -35 kg
II. hely
Lövei Dániel -35 kg
III. hely

FUTBALL

UTÁNPÓTLÁS
A Hangyák Foci Tanoda szorgos labdarúgói akkor sem
tétlenkednek, mikor mások téli álmukat alusszák.
Hetente több alkalommal járnak edzésekre és megmérettetnek a különböző teremtornákon. A kötelező bozsikokon kívül több korosztályban képviseltettük magunkat
a futsal megyei selejtezőkön. A legnagyobbaknak (U-15)
a felkészülés folytonossága volt a cél. A középső korosztályban (U-13) akár a továbbjutást is megfogalmazhattuk
volna, hiszen sok esetben felvettük azt a bizonyos kesztyűt Szabadbattyán Vidis csapatával. A legifjabb futsalos
hangyák (U-11) ellentmondást nem tűrően jutottak be
a megyei döntőbe. Ők február 29-én, Száron képviselik

egyesületünket. Már most is nagyon büszkék vagyunk
rátok Gyerekek! Csak így tovább!
Február 1-jén Pázmándra látogatott a Hangyák Foci
Tanoda U-9-es csapata. Azaz, akik hadra készen álltak,
hiszen a betegség megtizedelte a csapatunkat. Remek
szervezés, makulátlan környezet fogadta a szorgos kis
hangyákat. A csoportküzdelmek során Pátka és a hazai
Pázmánd csapatát sikerült legyőzni, azonban a Videoton
BKE elleni szoros vereség azt jelentette, hogy csoportmásodikként a későbbi győztes Csákvárral játszhattak a
fiúk egy kiélezett elődöntőt. A 3-1-es vereség azt jelentette, hogy a dobogó alsó fokáért pattoghatott a labda a
hangyák utolsó mérkőzésén. És nem csak pattogott, de
be is szállt Herceghalom kapujába. Így a csillogó bronzéremmel térhettek haza a Srácok!

ÉV SPORTOLÓJA 2019
Megtartotta hagyományos évértékelővel egybekötött
Év Sportolója díjátadó ünnepségét a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ). A szervezet 39 sportági szövetség 59 kiválóságának adott át elismerést, amelyet a
2019-ben nyújtott teljesítményeikkel érdemeltek ki a
sportemberek. Nagy büszkeségre adhat okot a Magyar
Vízisí és Wakeboard Szövetség díjazottja a tordasi
lakosú Popelka Liliána.
A kép közepén Lilli
22
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Szeretettel
köszöntjük
a 2019-ben
született
gyermekeket!

KITZINGER
KAMILLA

CZIRFUSZ RÓZSA
ERZSÉBET

GLEVITZKY
VINCE

2019. 02. 23.
Szeder Fanni
Kitzinger Zsolt

2019. 04. 25.
Máté Viktória Zsuzsanna
Czirfusz Tibor

2019. 08. 08.
Katona Krisztina
Glevitzky Tamás

TALÁLD KI,
HOL VAN!

REJT VÉNY

Előző havi megfejtés:

Hangya Művelődési Ház

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.

?

ZONGORA

BEJÁRÓNŐ

ELADÓ vadonatúj villanyzongora: 61 billentyű,
255 hangszín, 255 ritmus, 50 démó dal, 8 funkció,
5 hanghatás. Ötcsillagos Cégmárka SCHUBERT
Musical Instruments.
Vennék pianinót. Csere is elképzelhető.
Telefon: 06-20-4716360

Idős úriember otthoni könnyű házimunka végzésére
„bejárónőt” keres. Fiatalabb korosztályos mozgékony
kisegítő személyre lenne igény.
Egyelőre kéthetenként 3-3 órányi elfoglaltságról van
szó. Fizetség 1000 Ft óránként.
Telefon: 06-20-471-6360

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.

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2020.

március

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

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

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
Sz
Cs

13-17
8-12
8-12

(Martonvásár)
H-P 8-17:30
Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 7-13
K, Sz 13-19

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

SZELEKTÍV
Márc. 26. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

HAMU
Márc. 16. H

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

