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A koronavírus sokadik hulláma megtanította, hogyan 
tudunk mellette, vele élni, így ismét év elején számolunk 
be arról mi történt a tavalyi évben, hogy gazdálkodtunk 
a település érdekében.

A 2021-es év a vírussal való együttélés éve volt. Mivel a 
veszélyhelyzet már év elejétől fennállt és még ma is tart, 
az év első felében a testület helyett megint a polgármes-
ternek kellett a település működéséhez szükséges dönté-
seket meghoznia. De júliustól ismét a képviselő-testület 
döntött az ülésein a településünk ügyeiben. 

Önkormányzatunknál továbbra is megvolt a munka-
erőhiány. A fizikai brigádunk májustól 2 főre csökkent 1 
fő közfoglalkoztatottal kiegészülve. A korábbi éveknek 
megfelelően külső vállalkozó végezte a település nagyobb 
zöldterületeinek a karbantartását. Saját brigádunk az 
építményeink karbantartását, a növényzet gondozását és 
kisebb fejlesztéseket végzett.

A Hivatal működésében jelentősebb változás nem 
történt. Tavasszal egy rövid időszakban csak ügyeletet 
tartottunk elektronikus ügyintézéssel. Egy kollegánk 
elment, de sikerült gyorsan betölteni az álláshelyét. A 
folyamatos veszélyhelyzet miatt továbbra sem lehetett 
az adókat, térítési díjakat módosítani.

Településünk gazdálkodása a tavalyi évben is stabil 
volt. Az iparűzési adó kiesését a kormány két ütemben 
kompenzálta, így nem okozott bevétel csökkenést. Ennek 
elszámolása idén nyár elején várható.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást továbbra is a Fejér-
víz Zrt., a szemétszállítást az NHKV Zrt. megbízásából 
a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. végezte. Folya-
matos a probléma az Öreghegyi szemétszállítással, hiszen 
habár a terület nem lakóövezet, mégis egyre többen élnek 
életvitelszerűen a hegyen. Azonban az itt lévő utak szé-
lessége továbbra sem megfelelő arra, hogy a kukásautó 
minden ingatlant elérjen, így gyűjtőpontokat alakítottak 
ki, melyek nem mindegyikét tudják megközelíteni, ezért 
a héten az érdekeltek bevonásával egyeztetést tartunk.

Óvodánk továbbra is saját fenntartású. Tavaly is nehéz-
séget okozott, hogy voltak betöltetlen álláshelyek, de sze-
rencsére több itt élő óvónő jelölt van, akik idéntől már 
munkába tudnának állni. Az állami normatíva a tavalyi 
évben is fedezte az intézményünk kiadásait.

Általános iskolánkat és a művészeti oktatást továbbra 
is a Don Bosco Nővérek tartják fent. 

A korábban többször nálunk megtartott Pesovár Ferenc 
Népdaléneklési és Népzenei megyei verseny a vírus 
miatt elmaradt. Márciustól digitális munkarend volt az 
alsósoknak bő egy hónapig, a felsősöknek két hónapig. 
Áprilistól új igazgató irányítja az intézményt. Október-
ben Bonyhádon a XIX. Halmos Béla Országos Népzenei 

Találkozón Kiemelt Nívódíjat kapott több tanuló népi 
hangszeres játékáért.

A fenntartó beruházásában új padlóburkolatot kapott a 
tornaterem és megtörtént az iskola nagy épületének teljes 
csapadékvíz elvezetése is.

291 tanuló végzett 2021-ben, 33 diák iratkozott be és 
301 fő kezdte meg szeptemberben a 2021/2022-es tanévet.

A Hangya Művelődési Házunk a tervezett rendezvé-
nyeinek egy részét rendhagyó módon tudta megtartani 
az év első felében. Volt többek között tojásfa díszítés 
és tojásfestő verseny, online Hangya Fesztivál, Trianon 
megemlékezés, március 15-én szűk körben Petőfi-, majd 
májusban Sajnovics-szobor koszorúzás, augusztus 20-án 
rendhagyó családi nap. 

Szeptembertől viszont sikerült a tervezett programokat 
megtartani: egy kiállítást, az idősek napját, az iskolával 
közös október 23-i megemlékezést, a II. Ludas Tordast, 
a Tordasi Operett Estet, a II. Tordasi Adventi Vásárt, a 
szokásos gyertyagyújtásokat, és kicsit szűkebb körben a 
Mikulás ünnepséget.

A tavalyi évben a sportöltöző bővítésének építése 
miatt az őszi forduló labdarúgó mérkőzéseit idegenben 
játszottuk.

Most pedig lássuk mi történt még a tavalyi évben:
 � a régóta bevezetett hagyománynak megfelelően szoci-

ális tűzifát, karácsonyi csomagokat osztottunk a rászo-
rulóknak, mikuláscsomagot a 0-14 éves gyerekeknek

 � a 2021-ben született 24 gyermek szülei ismét emlékfát 
kaptak ajándékba, amit a saját kertjükbe ültethettek 

 � tavaly is 5 tanulót támogattunk a Bursa Hungarica pá-
lyázaton felsőfokú tanulmányaikban

 � 5 tanuló Tordasi Tanulmányi Ösztöndíjat kapott
 � új honlapot készítettünk, melyen még több hasznos 
információt szerepeltetünk, melyet még folyamatosan 
töltünk. Ezt egészíti ki a facebookos tájékoztató olda-
lunk, melyen szintén igyekszünk naprakészek lenni az 
önkormányzat híreivel, információival.

 � címerünk mellett megalkottuk Tordas logóját
 � közlekedési tükröket helyeztünk ki Öreghegyen az 
Erdőmajori úton a Szent Orbán úttal szemben, a Jó-
kai Gárdonyi utca kanyarban és az egészségház udva-
ráról kivezető úthoz
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 � irattárat alakítottunk ki, ez a helyiség anyakönyvi ügyek 
személyes intézésére, és kisebb ülésekre is alkalmas

 � próbáltuk feléleszteni a Sajnovics kultuszt, közösen 
koszorúztunk az iskolával, az ELTE oktatóival, ku-
tatókkal és Tordas bemutatásával részt vettünk egy 
nemzetközi Hell Miksa konferencián 

 � 6 új hirdetőtáblát gyártottunk és helyeztünk el a ré-
giek helyére (további 6 készítése is folyamatban van)

 � előzetes vizsgálat alapján elkezdtük a Gesztenyés kar-
bantartását, a száraz fák kivágását

 � új lámpákkal bővítettük a közvilágítást: a Széche-
nyi utcában, az Erdőmajori út elején és a tornaterem 
melletti bejáratnál

 � újabb urnafalak kialakítását kezdtük el, alapokat épí-
tettünk, egy blokk pedig el is készült 

 � tovább bővítettük utcabútorainkat, padokat, viráglá-
dákat szereztünk be

 � a korábbi évek hagyományát folytatva a meglévőkön 
kívül újabb helyekre ültettünk virágokat

 � miután visszakerült az önkormányzathoz, kifestettük a 
Petőfi úti alkotóházat, új konyhával szereltük fel és egy 
másik civil közösséget bíztunk meg az üzemeltetésével

 � kicseréltük és felújítottuk a település központjában ta-
lálható térképes táblát

 � 14. alkalommal szerveztünk falutakarítást, most a Te-
Szedd hulladékgyűjtő akcióval együtt, melyhez az is-
kola és az öreghegyiek is csatlakoztak. Reméljük idén 
még többen jönnek majd a településről is az összefogás, 
mindannyiunk környezetének szebbé tétele érdekében.

 � elkezdtük a Csillagfürt játszótér felújítását, elkészítet-
tük az ütéscsillapító felület beton aljzatát és telepítésre 
kerültek az eszközök. Sajnos az aljzat kisebb kiegyen-
lítése és a gumiburkolat ragasztása a téli időjárás miatt 
csúszik, de amint az időjárás engedi befejezzük ezeket 
a munkálatokat is.

 � a Magyar Falu Program támogatásával megtörtént a ra-
vatalozó felújítása, bővítése, már csak a hátsó környezet 
rendezése és egy szennyvíztároló elhelyezése van hátra

 � szintén a Magyar Falu Program keretében az önkor-
mányzati telkek kialakítása után két évvel véglegesre 
megépítettük a Széchenyi utcát padkákkal, egy oldali 
árokkal és áteresszel a Gesztenyés felőli végén

 � a Belügyminisztérium önkormányzatok felhalmozási 
célú kiegészítő támogatása keretében megújult, térkö-
ves lett a Somogyi utcai járda

 � Geodétával kitűzettük a Kölcsey utca mögötti árok 
helyét és megtörtént az útban lévő növényzet, fák ki-
vágása. Keressük a megoldását, hogy gépi munkával 
elkészüljön az árok megfelelő méretű profilozása

 � két járdalap szélességben megépítettük a Gyúrói úti 
lakóparkhoz vezető járdát

 � aszfaltburkolat került az egészségház udvari bejárójára 
és teljesen felújítottuk a tornaterem előtti teret, ahova 
még helyi világítást is kialakítunk

 � elkezdődött a Budapest Balaton kerékpárút építése a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, 
ahol a település és a helyi lakosság érdekeit képviselve 
kompromisszumos megoldások születtek a csapadék-
víz elvezetés és az ott lévő fák ügyében

 � az óvoda alatti Sportcentrum területén 15 fa ültetésére 
nyertünk pályázatot az országfásítás programban

 � a Virágos Magyarország pályázaton az épített örökség 
megőrzéséért kaptunk elismerést

 � pályázatot adtunk be külterületi utak építésére az Er-
dőmajori útra, a Szent Orbán út elejére és a Gesztenyés 
úton egy áteresz nagyobbítására, amire 5 millió Ft ön-
résszel 95,5 millió forintot nyertünk

 � megjött az eredménye a Jókai utcai játszótér felújítá-
sára benyújtott pályázatunknak, ahol 2 millió Ft ön-
résszel 6 millió Ft támogatást nyertünk. Ennek kivi-
telezőjéről a jövő heti testületi ülésen fogunk dönteni.

 � szintén nyertünk a tavaly beadott átfogó belterületi csa-
padékvíz-elvezetés, helyreállítása pályázaton 100 millió 
Ft-ot, melynek tervezési szakasza rövidesen elkezdődik

 � nyáron 2 tanuló dolgozott az önkormányzatunknál, 
irodai diákmunka keretében 

 � ugyan a sportegyesület nyerte a közel 10 millió Ft-ot, 
de a több mint 3 millió Ft önrésszel közösen valósít-
juk meg a tervezett sportpark – kültéri kondiparkot a 
sportpályán, melyre a szakértők bevonásával az aján-
latokat megkértük

Beszámolóm végén ismét köszönöm képviselőtársaim-
nak, a bizottságok tagjainak, az intézményeink vezető-
inek, dolgozóinak, a különböző közösségek tagjainak, az 
önkéntes munkát vállalóknak és mindazok munkáját és 
segítségét, akik a tavalyi évben is hozzájárultak Tordas 
működéséhez, fejlődéséhez.

Köszönöm a civil szervezetekben és közösségekben, a 
Polgárőrségben, a Sportegyesületben, az egyházi közössé-
gekben tevékenykedőknek, valamint a névtelen, háttér-
ben dolgozó sok-sok segítőnek, hogy munkájukkal növel-
ték településünk értékeit és öregbítették hírnevét.

Köszönöm azok munkáját is, akik szerkesztik a telepü-
lés, az intézményeink, és a civil közösségeink honlapjait, 
akik hónapról hónapra írják, szerkesztik és terjesztik a 
településünk újságját.

Mindezen munkák januártól tovább folytatódtak. 
Elfogadtuk a település idei évi költségvetését, mely 
alapja a tervezett fejlesztéseinknek, működésünknek.  
Pályázatot adtunk be a Szabadság utca legvégén a Köz-
ségházától a temetőig a járda felújítására, a Rákóczi-Pe-
tőfi összekötő út megépítésére, a Gesztenyés út elején 
a járda kiépítésre, a temetőben a két, sírok közötti út 
kialakítására, és a sportpályán járdák építésére. Szintén 
pályázat keretében tervezzük rendezni és hozzákap-
csolni a katolikus templom előtti teret a Sajnovics park-
hoz. A boltok előtti parkolókat a csapadékvizes pályá-
zattal együtt tervezzük kialakítani.

Természetesen nagyon sok minden van még tervben, 
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elsősorban az elnyert pályázatok megvalósítása, a régiek 
befejezése, a Fajta melletti gyalogos átjáró megépítése, 
de a források felső korlátja miatt a következő évekre is 
bőven marad tennivaló. 

Nem feledkeztünk el a településen áthaladó forgalom 
csillapításáról, melyre májusban szeretnénk pályázatot 
benyújtani. Időközben ugyan véglegesen jóváhagyták 
a Petőfi úton is a rendőrségi sebességmérést, de ennél 
átfogóbb javaslatunk lesz forgalomelterelő szigetekkel és 
egyéb forgalomcsillapító megoldásokkal, melynek tervei 
már készülnek. Ennek keretében szeretnénk a meglévő 
adottságokhoz jobban alkalmazkodó egyedi buszmegál-
lókat is építeni, ahova lehet.

Tudjuk, hogy a járdákon kívül vannak utcáink is, 
melyek már felújításra, vagy éppen évtizedek óta kiala-
kításra szorulnak. Ezeket a korábbi éveknek megfelelően 
ütemezve, a szükséges forrás megléte esetén tudjuk majd 
kialakítani hasonlóan a Köztársaság utcához, a Hangya 
sor felső szakaszához, a Gesztenyés úthoz, a Kölcsey, a 
Kölcsey összekötő, a Gárdonyi utcához, amelyeket az 

elmúlt években sikerült felújítani. 
Ha már említettem, a járdáinknál továbbra is cél, hogy 

a járdalapos járdák helyett legalább az utca egyik oldalán 
jól járható térköves járda kerüljön kialakításra, a forgalom 
figyelembevételével, a szükséges forrás megszerzése esetén. 

A Petőfi út járdáival kapcsolatban ott tartunk, hogy a 
Magyar Közúttal egyeztetve elkészültek a településen 
áthaladó út megosztási tervei úgy, hogy az úttest és az árok 
a Közúté maradna, a többi az önkormányzathoz kerülne. 
Ehhez a mai napon megérkezett papír alapon is a hozzájá-
ruló nyilatkozatuk is, így beadhatjuk a földhivatalba.

Nem könnyű az egész települést képviselve olyan fele-
lős döntéseket hozni, hogy mindenkinek jó legyen. A 
feladat, az igény rengeteg, amelyeket hozzá kell igazítani 
a valóságos lehetőségekhez. Ez nem fog mindig minden-
kinek tetszeni, de közös célunk az itt élők életminőségé-
nek a javítása, a Tordason élés jobbá tétele. Ehhez várjuk 
továbbra is az Önök segítségét, munkáját!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
 � Juhász Csaba polgármester

EGYEZTETÉS  
AZ ÖREGHEGYI  
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL
Február közepén megtörtént az egyeztetés a Velen-
cei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőivel, 
a tordasi képviselő-testület néhány tagjával és az öreg-
hegyi hegybíróval.

Átbeszéltük a problémákat, melyekre megoldásokat 
kerestünk. A hulladékszállítást végző cég csak akkor 
tudja megfelelően végezni a tevékenységet, ha megfelelő 
hely áll rendelkezésre a jármű biztonságos közlekedésére. 
A gyűjtőpontok többsége rendben volt, de néhány ponttal 
kapcsolatban további intézkedésre van szükség. 

 � Megállapodtunk abban, hogy a Szent Orbán út Orbán 
szobortól a végéig tartó szakaszát átnézzük és ahol 
szükséges, a hegyiekkel együtt elvégezzük az út és a 
mellette lévő növényzet karbantartását úgy, hogy ez 
a szakasz is biztonságosan járható legyen a hulladék-
gyűjtő jármű számára.

Szeretnénk, ha a belterülethez hasonlóan a lakosok itt 
is magukénak éreznék a területüktől/kerítésüktől az 
úttestig tartó terület gondozását, melyet az 5/2004. (IV. 
21.) számú köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 
önkormányzati rendelet is kötelezővé tesz.

 � Megvizsgáljuk, és kialakítjuk annak a lehetőségét is, 
hogy a Fábrika sor legvégén is meg tudjon fordulni 
a kukásautó. 

 � Tárgyalást kezdeményezünk a Muskotály út elején 
lévő telekből egy közlekedési terület megvásárlására.

Mivel felmerült, hogy egyes gyűjtőhelyekre többlethulla-
dék kerül elhelyezésre, amit VHG munkatársai időnként 
nem visznek el, tájékoztatást kértünk a szemétszállítási 
adatokról, mely a szerződések alapján meghatározza, 
hogy egy gyűjtőponton maximum hány zsák szemét 
lehet, így mennyit vihetnek el.

Amíg a nehezen megközelíthető gyűjtőpontok hely-
zete nem rendeződik, addig a szolgáltató a gyűjtő-
pontok közül csak az alábbiakról történő elszállítást 
tudja biztosítani:

 � Fábrika sor eleje, 1318 hrsz. előtt
 � Fábrika sor – Otelló u. sarok
 � Szent Orbán út – Dáridó u. sarok
 � Szent Orbán út – Zalagyöngye u. sarok
 � Szent Orbán út – Muskotály u. sarok (időjárás függvénye)
 � Szent Orbán út – Abasári u. sarok (időjárás függvénye)

Reméljük, hogy ezekkel az intézkedésekkel segítünk 
ezeknek a problémáknak a megoldásában, de mivel ez a 
terület nem lakóövezet, tudnunk kell, hogy a körülmé-
nyek mindig mások lesznek, mint a belterületen. 

 � Juhász Csaba polgármester

SZAKÁCS ÁLLÁS
Tordas Község Önkormányzata a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet szakács munka-
kör betöltésére.
További részletek a https://kozigallas.gov.hu/ 
oldalon. 



5T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  m á r c i u s

PÁLYÁZATI HÍREK
Február elején négy pályázatot adtuk be a Magyar 
Falu Program különböző kiírásaira. Lehetőségünk 
nyílt járdaépítésre, útfelújításra és temetőfejlesz-
tésre pályázni. A végleges elképzelések a helyszíni 
bejárások, polgármester úr műszaki tervei és hosz-
szas előkészítő munka után születtek meg.

Az „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” 
című programban a Gesztenyés úti járda építésére pályáz-
tunk. A járda, terveink szerint a Hangya sori járda végétől 
indulna a Gesztenyés út páros oldalán, majd a szociális 
otthon bejáratától a másik oldalon folytatódna a parko-
lók és a fák közötti területen. Végül a Vörösmarty utcától 
a fitnesz gépek mentén csatlakozna a meglévő járdához. 
A beruházás teljes összege 5.953.658 Ft.

Az útfelújítás keretein beül a Rákóczi utca-Petőfi út 
összekötő utcájának felújítására adtunk be pályázatot. A 
jelenlegi nyomvonalon 3 méter széles aszfaltút kerülne 
kialakításra, 50-50 cm-es padkákkal.
A beruházás teljes összege 14.988.544 Ft.

Az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 
című programban pedig a temetőben lévő, két hátrafelé 
vezető út kialakítását tervezzük járdaszegélyek közötti 
murvás útként megvalósítani. 2,5 m szélességben, 105 m 
hosszan. A beruházás teljes összege 5.998.120 Ft.

A sportpályán pedig szintén járdaépítésre tudtunk terve-
ket beadni.

Az öltöző körüli járdaépítésre a sportegyesület pályá-
zott. Az önkormányzat az öltöző bővítése előtti rész 
rendezésére adta be pályázatát. Pozitív elbírálás esetén a 
kishíd felől jövő járdát összekötnénk az aszfaltos pályá-
val és a sporttelep főbejáratával, valamint kialakítanánk 
itt egy ivókutas teret is.

Ezeken kívül még a szabadtéri színpad melletti járdát is 
felújítanánk az aszfaltos pálya itteni szélétől a Petőfi út 
felőli bejáratig. 

Mindezek megvalósulásával, a korábbi fejlesztések 
után a sportpálya területén is megoldódna a kulturált 
gyalogos közlekedés.

Támogatás összege közel 6 millió Ft.
Mindegyik pályázatnál a támogatás 100 %-os.

Reméljük, sikerül a támogatásokat elnyerni és a tervezett 
beruházásokat mindannyiunk javára megvalósítani!
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Pályázatot adtunk be
a Szabadság utca végén lévő 
járda felújítására

A Belügyminisztérium „Belterületi utak, járdák, hidak felújí-
tása” nevű pályázatának keretén belül benyújtottuk pályázati 
anyagunkat a Szabadság utca végén lévő járda felújítására. A 
felújítás a Szabadság utca páratlan oldalát érintené, a Község-
házától a temetőig tartó 320 méteres szakaszon. A terveink 
szerint a többi járdánkhoz hasonlóan itt is, 1 m széles tér-
kőburkolatos járda épülne szegélykővel. A beruházás teljes 
összege 13.763.790 Ft, melyből az önerő összege 2.064.568 Ft. 
Reméljük, hogy ez a pályázatunk is támogatásra talál és így 
megkönnyítjük a temető elérését gyalogosan. 

 � Juhász Csaba polgármester

ÜGYES BAJOS DOLGAINK
A tavaszi kerti munkák közeledtével egyre inkább elő-
térbe kerülnek a kertekben keletkező avar és kerti hul-
ladék égetésével, a tűzgyújtással valamint az ingatlanok 
előtti közterületen lévő fák, bokrok, sövények gondozásá-
val kapcsolatos kérdések.

A Kormány 2020. december 2-án a veszélyhelyzet ideje 
alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő sza-
bályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletével 
úgy döntött, hogy az önkormányzatok kizárólag a 
vészhelyzet idejére vonatkozóan időszakosan enge-
délyezhetik, meghatározhatják a kerti hulladék 
égetésének a módjait.

Tordason az avar és a kerti hulladék égetésére a 
következő előírások vonatkoznak Tordas Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság-
ról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) önkor-
mányzati rendelete 20. § (4) és (5) bekezdése alapján:

 � A kerti hulladékot a közterületre kihordani, és ott elégetni TILOS!
 � Kerti hulladék, avar égetése a március 1. - május 31. 

valamint szeptember 1. - november 30. közötti időszakban, 
pénteken 10-19 óra, szombaton 10-12 óra között 
engedélyezett, legfeljebb gyenge szeles időben. 

A szabályok megsértése esetén tűzvédelmi bírsággal sújt-
hat a területileg illetékes állami szerv. A büntetési tétel 10 
000 forinttól 3 000 000 forintos összegig terjed.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűz-

hely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyúj-
tási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen 
– nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz 
gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabá-
lyok betartása mellett történhet.

Ezek röviden a következők:
 � nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki 
nem hűlt parazsat, hamut; gondoskodni kell a meg-

felelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, ho-
mok – készenlétben tartásáról;

 � az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, 
meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

Tűzgyújtás bejelentése:
Ha érvényben lévő tűzgyújtási tilalom ellenére is 

tüzet észlelünk minden esetben állampolgári jogunk 
azt bejelentenünk az illetékes szerveknél (rendőrség, 
katasztrófavédelem).

 � A közterületen lévő zöldterületek fenntartására 
és kezelésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 

 � A közterületen lévő zöldterületek, valamint növényzet 
ápolását és az időszerű növényvédelmi munkálatokat 
az ingatlantulajdonosok maguk kötelesek elvégezni.

 � A kiültetett sövények nyírt magassága maximum 1 
méter, szélessége maximum 0,60 méter lehet.

 � A fák gallyazása, csonkítása és kivágása csak a 
jegyző engedélyével végezhető. 

 � A közterület vegyszeres gyomirtása TILOS! 
 � TILOS közparkok területére, gondozott közterületre 
gépkocsival behajtani és parkolni!

 � A közhasználatú, valamint az egyéb zöldterületen a 
hasznos állatok, a védett madarak bármely eszköz-
zel történő zavarása, a fészkek rongálása, a tojások 
és fiókák kiszedése és irtása TILOS! 

 � A közhasználatú és egyéb zöldterületen elhelyezett 
közkifolyónál, díszkútnál, ivókútnál szennyező te-
vékenység folytatása TILOS! 

 � Közterületen legeltetni TILOS! 

Együttműködésüket megköszönve kérem a fentiek 
betartását mindannyiunk valamint településünk 
szépségének és tisztaságának megőrzése érdekében. 
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a rendeletben foglalt 
előírásoknak való megfelelést folyamatosan ellenőrzik.

Tordas, 2022. február 14. 
 � Tisztelettel: dr. Zay Andrea, jegyző
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK

2022. január

Tordas Község képviselő-testülete a 2022. január 27-én 
tartott rendkívüli nyílt ülésén

 � úgy döntött, hogy a 2022. évi közművelődési rendez-
vénytervet valamint a 2021. évről szóló közművelődé-
si beszámolót is a 2022. február 22-i ülésén tárgyalja;

 � elfogadta a 2022. évi közbeszerzési tervet;
 � elfogadta a polgármester 2022. évi szabadság tervét;
 � meghatározta a polgármester 2022. évi cafetéria ösz-

szegét, a polgármester illetményét és a költségtérítését;
 � úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be:
 � az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-

tések támogatása – Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” alcél keretében a 2463 Tordas, Szabad-
ság utca 597 hrsz.-ot (89-117. sz. ingatlanok előtt) 
érintő járdaszakaszok fejlesztésére. A tervezett pályá-
zati összeg bruttó11.000.000 Ft;

 � a Magyar Falu Program keretében az „Önkormány-
zati járdaépítés/felújítás támogatása” elnevezésű 
pályázati felhívásra a Tordas, Gesztenyés út Vö-
rösmarty utca közötti szakaszt (04 hrsz.) érintő 
járda építésére. A tervezett pályázati összeg maxi-
mum bruttó 6.000.000 Ft;

 � a Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, ke-
rékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása” elnevezésű pályázati felhívásra a 
Tordas, Rákóczi és Petőfi összekötő útszakaszt 
(0122/5 hrsz.) érintő útépítésre. A tervezett pályázati 
összeg maximum bruttó 15.000.000 Ft

 � a Magyar Falu Program keretében az „Önkormányza-
ti tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” elnevezé-
sű pályázati felhívásra a Tordas, Sportpálya (148/2 
hrsz.) területrendezésére és a kültéri színpad 
felújítására. A tervezett pályázati összeg maximum 
bruttó 8.000.000 Ft;

 � a Magyar Falu Program keretében az „Önkormány-
zati temetők infrastrukturális fejlesztése” elneve-
zésű pályázati felhívásra a Tordasi temetőben (176 
hrsz.) murvás utak építésére és világítás kialakí-
tására. A tervezett pályázati összeg maximum bruttó 
6.000.000 Ft;

 � egyetértett azzal, hogy Tordas település esetében a kö-
telező felvételt biztosító iskola továbbra is a Sajnovics 
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
marad, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat feladatait a 2022/2023-as tanévben is az FMPSZ 
martonvásári tagintézménye látja el;

 � úgy döntött, hogy a VHG Nonprofit Kft.-vel, a Depó-
nia Nonprofit Kft.-vel, mint Konzorciummal kötött 
együttműködési megállapodás tárgyalását a 2022. feb-
ruár 22-i ülésre halasztja;

 � engedélyezte a Tordasi Polgárőrségnek, hogy az új au-
tójukon is használhassák Tordas község új címerét.

Rendeletek

 � Elfogadta Tordas Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének Tordas Község Önkormányzatá-
nak 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 
28.) önkormányzati rendeletét

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

Bevétel – 2022 költségvetés

Működési célú támogatások áh-n belülről 208 356
Felhalm. célú tám. áh-n belülről 207 985
Közhatalmi bevételek 53 772
Működési bevételek 12 023
Felhalmozási bevételek 0
Működési célú átvett pénzeszközök 5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 000
Belföldi finansz. bevételei 106 951
Külföldi finanszírozás bevételei 0
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl. bev. 0
Bevétel összesen: 597 087

Kiadás – 2022 költségvetés

Személyi juttatások 46 254
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO                                                 6 051
Dologi kiadások 66 991 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 890
Egyéb működési célú kiadások 79 477
Beruházások 33 136
Felújítások 209 258
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
Belföldi finanszírozás kiadásai 152 030
Külföldi finanszírozás kiadásai 0
Adóssághoz nem kapcs. származékos 
ügyl. kiadásai 0

Kiadások összesen: 597 087

A költségvetési létszámkeret 2022. évben
 � az önkormányzatnál: 12,5 fő 
 � a polgármesteri hivatalnál: 12 fő  
(hivatal 7 fő, főzőkonyha 5 fő)

 � az óvodánál: 14 fő
 � összesen: 38,5 fő

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatóak: 
https://tordas.hu/testuleti-ulesek/
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VOICE&GUITAR  
A HANGYÁBAN
Profi produkció, nagyszerű közönség, igazi vasárnap 
délutáni, klubkoncert hangulat volt február 6-án. A 
Tordasi Esték a Hangyában projekt-sorozat kereté-
ben, a „Köszönjük, Magyarország”! program támo-
gatásával megvalósult eseményen befogadó intéz-
ményként láttuk vendégül a kiváló Voice&Guitar 
duó formációt, Micheller Myrtillt és Pintért Tibort.
Köszönjük az élményt, remek hangulatot!

Fotó: HMH
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VALENTIN-NAP 
A Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Diákönkormányzata minden évben üze-
nőládával készül Valentin-nap alkalmából. A gyerekek 
egymásnak és a pedagógusoknak is küldhetnek ked-
ves üzeneteket. Minden alkalmat megragadunk, hogy 
kis boldogságot csempésszünk a mindennapjaikba.

 � Horváth Györgyi  
Diákönkormányzatot patronáló pedagógus 

SIKERES MESEMONDÓ 
VERSENY 
Idén is megrendezésre került a II. Főnix online mese-
mondó verseny. Iskolánk 3 tanulója is részt vett a 
megmérettetésben. A zsűri döntése alapján az alábbi 
sorrend alakult ki:
1. helyezett: Kovács Dominik 4.b
2. helyezett: Kovács Benett 1.a 
3. helyezett: Pleszkó Fanni 4.b 
Közönségdíjban Pleszkó Fanni részesült. 
Gratulálunk a szép eredményekhez!

MŰVÉSZETI ISKOLA 
HÍREI
Január 29-én a Magyar Szalézi Tartomány Budapesten, 
az Eiffel Műhelyházban tartotta alapítójának, Don 
Bosconak idei ünnepét. Erre a napra kapott meghívást 
iskolánk Pillikék néptánccsoportja. A nap szentmisével 
kezdődött, majd a tartomány illetve a Szalézi Ifjúsági 
Mozgalom részéről adományozott díjak átadása követ-
kezett. Rövid szünet után került sor az ünnepi műsorra, 
ahol szalézi iskolák és oratóriumok diákjai szerepeltek. 
Táncosaink rimóci táncokat mutattak be, talpalávalót 
az iskola népzene tanszakának egykori növendékei, 
illetve Gárgyán Zoltán tanár úr szolgáltatta. Előadásun-
kat vastapssal jutalmazta a közönség. A fellépők sorát 
két nigériai szalézi misszionárius, Emánuel és Dávid 
testvér előadása zárta. Az ünnepi műsor közös imád-
sággal és énekléssel zárult, majd kis ebéddel vendégeltek 
meg bennünket.

Nagyon örülünk, hogy két év után először újra alkal-
munk volt színpadra állni. A nap végén élményekkel 
gazdagodva, diákjainkra büszkén indultunk vissza Tor-
dasra. Köszönjük a Nővéreknek, az iskola vezetésének és 
a kisérő szülőknek támogatásukat, segítségüket.

IS
K

O
LA
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ZENG AZ ÉNEK…
Az előző években csak készültünk, de végül sajnos a 
járvány miatt nem mehettünk… február 15-én viszont 
ismét megrendeztük a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjú-
sági Népdaléneklési Verseny soron következő területi 
bemutatóját iskolánk aulájában. Mint az elmúlt 15 évben, 
idén is sokan jelenetkezetek a versenyre, de a betegségek-
nek köszönhetően 5 településről (Tordas, Gyúró, Mar-
tonvásár, Dunaújváros, Székesfehérvár) 17 produktum 
mérettette meg magát a neves zsűri előtt. Melynek tagjai: 
Berki Lilla népdalénekes, Németh István népzenegyűjtő 
és Vavrinecz András népzenész, népzenepedagógus, a 
Hagyományok Háza munkatársa voltak.

Először jómagam, Fazekasné Domak Anikó, majd 
Balogh Zoltán igazgató úr köszöntöttük a megjelente-
ket. Ezt követően a verseny mindenkori házigazdája, Dr. 
Major Lászlóné, Kati szólította az szólóénekes, vonós, 
furulyás, tamburás és énekes csoportokat a színpadra.

Iskolából a Borsika énekegyüttes, Péter Szabolcs – népi 
furulya, a Tordasi Prücskök, Péter Szabolcs – Turú Ger-
gely duó, Heilmann Anna Boróka, Frey Dávid növendé-
kekkel készültünk a bemutatóra.

Nagyon jó volt végre ismét együtt lenni! Azt gondolom, 
nem csak a gyermekeknek, de már nekünk, felnőtteknek 
is hiányoztak ezek a programok. Együtt készültünk, 
feltöltődtünk, együtt örültünk, együtt mosolyogtunk, 
együtt izgultunk… S végül a fantasztikus produkciók 
bemutatkozója után a zsűri tanácskozott, majd értékelt 
és átadta a fiataloknak járó emléklapokat. Nagy öröm-
mel nyugtázták, hogy milyen tehetséges növendékek és 

lelkiismeretes tanárok munkálkodnak ezen a környéken. 
Elmondták, hogy mindenütt vannak ügyes és jó hallású 
fiatalok, ám nem mindegy, sikerül-e ezt a tehetséget 
kibontakoztatni, ahogyan teszik ezt például Tordason 
és Martonvásáron, s ezen helyeken igazán kiemelkedő 
népzenei műhelyek működnek. Volt, aki elmondta, hogy 
jóleső érzés volt megtapasztalni azt a fejlődést, amely a 
Tordason megrendezett programokon évről-évre látszik 
és hallatszik. Ez persze nekünk is jólesett, hogy a szakma 
is elismerését fejezte ki. 

A várakozás közben a gyerekek egy kis almát fogyaszt-
hattak Rácz Csabáék jóvoltából, valamint a zsűrinek és a 
segítőknek a Feldhoffer kertészet virágaival küldtünk egy 
kis tavaszt otthonaikba.

Az emléklapok átadása után a zsűri a következő pro-
dukciókat hívta meg a március végi megyei döntőre, 
Székesfehérvárra: Bíró Zsófia Sára (felkészítő: Kaczor 
Dorottya, Vakler Anna), a Ritka Búza együttes (felké-
szítő: Szabó Annamária, Csőgör Róbert), Frey Dávid, 
Péter Szabolcs szóló népi furulya (felkészítőjük: Gárgyán 
Zoltán Tamás), Tordasi Prücskök –vonósok (felkészítő: 
Kovács Márton), Beke Kincső (felkészítő: Csőgör Róbert), 
Fazekas Beáta –ének szóló, Borsika énekegyüttes (felké-
szítőjük: Fazekasné Domak Anikó), Fehér Emese (felké-
szítő: Szabó Annamária).

A rendezvény előkészületeiben köszönöm a segítséget 
Kalamár Mártának, Cselikovics Hertának, Mihovics 
Mártának és a kedves Szülőknek! A növendékeinkre 
ismét nagyon büszkék voltunk! Szeretettel gratulálunk 
mindnyájuknak és a felkészítő kollégáimnak egyaránt!

 � Fazekasné Domak Anikó 
népzenetanár, a rendezvény szervezője
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MESEVÁR HÍREK
Egyik délelőtt az óvoda udvarán hóvirágok bontogatták 
szirmaikat. A gyerekek örömteli mosolya az sugallta, 
közeledik a tavasz. Kiabáltuk eleget, „Jöjjön a tavasz, 
vesszen a tél!”. Azért a langyos tavaszi szellő még várat 
magára. Éppen ezért gondoskodnunk kell továbbra is a 
kismadarak téli etetéséről. Madáreleséget helyeztek ki a 
Csibe csoportosok a madáretetőkbe. Gondoskodó szere-
tetüket a madarak vidám énekszóval köszönték. Hívtuk 
a medvét is, „Medve, medve, gyere ki a gyepre!”. Tudjuk, 
hogy a medve nem játék. De képzeletben Vojtkó-Szilágyi 
Estera Hajnalka és Pilinyi-Parti Henrietta segítségével 
medvelesre indultunk. Közben fejtörőket, ügyességi fel-
adatokat oldottak meg a gyerekek az óvónénikkel együtt. 
Már nagyon vártuk a farsang napját is. Daloltunk, tán-

coltunk amennyit csak lehetett. Egy nap Kovács-Nagy 
Ágnes kolléganő ötletétől vezérelve, a Katica csoport és 
a Süni csoport apraja-nagyja elindult telet űzni. Csörgő, 
dob, kereplő, cintányér, megannyi hangszer volt a gyere-
kek kezében. Felkerekedtünk. Gyönyörű busó fejdíszek-
ben jártuk a falut kedves kis verseket, énekeket, rigmu-
sokat skandálva. Kedves élmény volt mindenki számára. 
Majd elérkezett a várva várt farsang napja. Díszes mas-
karákban vigadtunk egész délelőtt. Hálásan köszönjük 
a szülői közösségnek a sok aprósüteményt, amivel hoz-
zájárultak farsangunk sikeréhez. A gyermekek örömteli 
pillanatairól árulkodnak képeink.

A Százlábú Gyermektámogató Alapítvány adó-
száma: 18618736-1-07
Hálásan köszönjük felajánlásaikat!

1817. MÁRCIUS 2-ÁN 
SZÜLETETT  
ARANY JÁNOS
A 205 éve született költő, tanár, lapszerkesztő terjedel-
mes, versbe foglalt alkotásait – legalábbis egy töredékes 
részét – minden magyar ember ismeri. Azt viszont keve-
sen tudják, hogy a walesi Montgomery tanácsa döntése 
értelmében születésének 200. évfordulójára Arany Jánost 
posztumusz Freeman of Montgomery (Montgomery 
Szabad Polgára) címet adományozta. A walesi bárdok c. 
verse Ó-angol ballada címmel 1863-ban Arany János saját 
tulajdonú hírlapjában, a Koszorú c. folyóiratban jelent 
meg először.

Arany János nevéhez fűződik a „nagy vállalkozás”, 

amely Shakespeare-mű-
vek fordítását tűzte 
célul. A magyar költők 
legnagyobbjai fordítot-
ták magyar nyelvre az 
angol drámairodalom 
legnagyobb író-alkotó 
William Shakespeare 
műveit.

Arany János költe-
ményeiben szerteágazó 
témából válogathatunk. 
Érdemes újra olvasni 
azokat, amelyeket isme-
rünk, és felfedezni a szá-
munkra eddig még isme-
retlen költeményeit is. 

 � Krajnyák Zsuzsa
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ÖNKÉNTES  
TŰZOLTÓSÁGUNK  
2021-BEN
Minden káreset más, mondják a tűzoltók, ahogy a Mar-
tonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében az elmúlt 
év is eltért a korábbiaktól. A riasztásaink száma vissza-
tért az „átlagos” szintre a 2020-as magas esetszám után, 
miközben egyesületünk jóval több rendezvényen vehe-
tett részt.

Az év során 109 eseményhez kaptunk riasztást, és 
minden esetben vonulni tudtunk. 73-szor tűzesethez, 
míg 67-szer műszaki mentéshez szálltak ki tűzoltóink – 
gyakran két járművel siettünk a helyszínre. Nagyrészt 
– önként vállalt – működési területünkön, Martonvásár, 
Baracska, Gyúró, Ráckeresztúr és Tordas térségében avat-
koztunk be, 34 alkalommal önállóan, más tűzoltó egység 
közreműködése nélkül.

Tagjaink közül, kevesebben mint 2020-ban, huszon-
ketten vállaltak önkéntes tűzoltói készenlétet, összesen 
37.615 órát teljesítettek. Ez azt jelenti, hogy az év min-
den percében átlagosan több mint négyen várták a riasz-
tást, míg az egy káresethez vonuló önkéntes tűzoltók 
átlagos száma 5,14 fő volt. Legaktívabb önkéntes tűzol-
tónk több mint 6 ezer órát volt 2021-ben készenlétben, 
így – az év 365 napjára vetítve átlagosan – naponta több 
mint 16 és fél órát.

Sokan nem tudják, hogy önkéntes tűzoltóink nem 
csak akkor őrködnek biztonságuk felett amikor tűzol-
tóautóval, védőruhában, vagy éppen rendezvényen lát-
juk őket. Készenlétben vannak akkor is, amikor min-
dennapos teendőiket végzik, dolgoznak, vásárolnak, 
szabadidejüket töltik, de az SMS-ben érkező riasztás 
jelzésére megszakítják azt, és a bajbajutottak segítsé-
gére sietnek. 

Az elmúlt évben is több komoly káreseménynél állt 
helyt önkéntes tűzoltóságunk, melyek közül néhány:

 � Április 6-án a Martonvásári Ipari Szolgáltató Kft. te-
lephelyén egy ezer négyzetméteres csarnokban kelet-
kezett a tűz, ahol elsőnek kiérkezőként 8 fővel avat-
koztunk be.

 � Augusztus 16-án este vihar csapott le Martonvásárra, 
éjfélig összesen 6 helyszínen távolítottunk el útra, gép-
járműre dőlt fákat. 

 � Szeptember 29-én délután a ráckeresztúri autópálya 
lehajtó közelében bekövetkezett tragikus tömegbal-
eset helyszínére vonultunk, ahol a késő esti órákig volt 
szükség a munkánkra. 

 � Október 4-én, hétfőn hajnali 1 óra előtt az M7-es autó-
pályán egy kamion borult fel és ütközött két személy-
gépjárművel, a sztráda mindkét oldalán útzárat okozva. 

 � A Martonvásár Járási Önkéntes Mentőcsoport tagja-
ként június 27-én Somogy megyében, Kadarkúton a 
korábbi vihar, jégeső és esőzések által okozott károk 
felszámolásában vettünk részt. 

Szermozgás  
település szerint 

Baracska 32

Besnyő 1

Ercsi 1

Érd 1

Gyúró 8

Kajászó 1

Martonvásár 48

Ráckeresztúr 29

Tárnok 3

Tordas 16

  140

Önálló beavatkozások 
település szerint

Baracska 8

Gyúró 1

Martonvásár 13

Ráckeresztúr 6

Tárnok 1

Tordas 5

  34
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A korábbi évekhez hasonlóan rendszeresen szerveztünk 
különböző továbbképzéseket, elméleti oktatásokat és 
gyakorlatokat. Három egyesületi tagunk Bicskén vett 
részt önkéntes tűzoltó alapképzésen és vizsgán. 

Két minősítő gyakorlaton is részt vettünk: önkéntes 
Mentőcsoportként Daruszentmiklóson szereztünk „a 
hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásai elleni 
védekezésben értesítésre bevethető és alkalmazható” 
minősítést a következő 5 évre, míg októberben a 
martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Köz-
pontban feltételezett tűzeset „felszámolásával” újí-
tottuk meg tűzoltóságunk „önállóan beavatkozó” 
jogosultságát.

Az elmúlt évben nagyon aktívak voltunk a közösségi 
tevékenységben, több mint húsz rendezvényen volt 
lehetőségünk megmutatni magunkat. A martonvásári 
Gyereknapon, a Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános 
Iskola vakáció-indítóján, Erzsébet-táborokban és számos 
további programon tartottunk eszközbemutatót és – a 
gyerekek nagy örömére – legtöbbször habpartit. Csapa-
tunk tagjai számos további módon is képviselték egye-
sületünket szűkebb környezetünkben, amikor például 
szemétszedésen, véradáson, a növényzet öntözésében, 
rendezvénybiztosításon vettek részt. Távolabbra is elvit-
tük a Marton ÖTE hírét: júniusban Börgöndpusztán a 
megyei tűzoltó horgászversenyen, júliusban az Aeropark-
ban szervezett kéklámpás találkozón, míg szeptember-
ben a Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai rendezvényén, 
Balatonföldváron képviseltük a térséget. 

A legsikeresebb és egyben legnagyobb kihívást jelentő 
programunk a tűzoltó gyermektábor volt harminc 6 és 12 
év közötti gyermek részvételével. Helyszínül a Marton-
vásári Beethoven Általános Iskola szolgált, a táborozók 
megismerhették a tűzoltók munkáját, de több érdekes 
kiránduláson és programon is részt vehettek. A záró 
napon a gyermekek egy gyakorlat keretében mutatták 
meg családtagjaiknak, barátaiknak, mennyi mindent 
tanultak az egy hét során. 

Az évet ismét a Marton ÖTE Tűzoltó Mikulása zárta: 
december 5-én és 6-án a működési területünk településeit 
járta be, mindenütt nagy sikere volt a gépjárműfecsken-
dőn érkező nagyszakállúnak és krampuszainak.

Önkénteseink nem csak a beavatkozások, gyakorlatok 
és rendezvények során jeleskednek, de nagyon sokat dol-
goznak felszereléseink üzemeltetésén is. Járműveink kora 
és elhelyezési nehézségeink miatt sok meghibásodással 
küzdöttünk az elmúlt évben. Néhány – ezen a szakterü-
leten jeleskedő – tagunk nagyon sok munkájának és több, 
a javításban támogató vállalkozásoknak köszönhetően 
sikerült csak helytállnunk. Az egyik gépjárműfecsken-
dőnket a javítások időszakában is folyamatosan riaszt-
ható állapotban tartottuk, és járműveink több meghatá-
rozó részegységét saját kivitelezésben újítottuk fel. Az év 
végén nehéz döntést hoztunk: csapatunk legöregebb jár-
művétől, a Steyr tűzoltóautónktól megváltunk. Terveink 
szerint egy fiatalabb, jobb állapotú használt gépjárművet 
szerzünk be 2022-ben.

Másik nagy álmunk is megvalósulni látszik: elkészültek 
az új martonvásári tűzoltó szertár tervei, és februárban 
indul a kivitelezés. Martonvásár Város Önkormányza-
tának beruházásában és a Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás támogatásával megvalósuló első ütem 
2022. év közepétől biztosít két szerállást, valamint vizes 
blokkot számunkra. 

Működésünk anyagi fedezete 2021-ben is biztosított 
volt a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társu-
lás és a katasztrófavédelem rendszeres támogatásának, 
valamint egyéb hozzájárulásoknak, pályázatoknak és 
– kisebb mértékű – saját bevételeinknek köszönhetően. 
Ezen forrásokból az önkéntes tűzoltóság működési 
költségei fedezhetőek, azonban a szükséges eszközcse-
rékre, fejlesztésekre sajnos már nem elég. Erre a Nem-
zeti Együttműködési Alap által civil szervezeteknek 
kiírt pályázaton elnyert közel 1 millió 950 ezer forintos 
támogatás biztosított lehetőséget: lámpákat, szerszá-
mokat, mászóöveket, sugárcsövet, habbekeverőt, tömlő-
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Az Ön adójának 1%-a  
fontos nekünk!

Akkor is, ha Ön szerint az csak néhány forint, 
mellyel a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnél egy tűzoltóautó beszerzéséhez 
járulhat hozzá!

Kérjük, rendelkezzen a Martonvásári Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület javára adó 1%-ának felajánlásá-
val, ezzel segítve önkéntes tűzoltóink áldozatos 
munkáját.

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen 
az összevont adóalap után befizetett személyi 
jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2022. 
május 20-ig az szja-bevallási formától függetle-
nül is megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a 
megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regiszt-
rált civil szervezetnek. Kérjük, hogy az alábbi ada-
tokat megadva segítse munkánkat adója 1 %-ának 
felajánlásával.

MARTONVÁSÁRI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET ADÓSZÁMA: 18943344-1-07

Köszönjük, hogy adója 1%-ával is segíti 
önkéntes tűzoltóságunk munkáját!
Mire fordítjuk az adó 1% felajánlásokat?
A befolyt adományokat teljes egészében az 
önkéntes tűzoltóságunk működtetésére és 
egy tűzoltóautó beszerzésére fordítjuk.

Amennyiben kíváncsi, hogy mivel is foglalkozik a 
Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, kövesse 
Facebook oldalunkat, vagy látogassa meg szerveze-
tünk honlapját: tuzoltosag.martonvasar.hu

ket, egyéb szerelvényeket és használt gyorsbeavatkozó 
berendezést vásároltunk.

Az elmúlt évben nyújtott teljesítményükért nagy 
köszönet illeti önkéntes tűzoltóinkat, akik nap mint 
nap szabadidejüket áldozzák azért, hogy szükség ese-
tén segíthessenek másoknak. Ez az „életforma” sok-sok 
támogatást és megértést igényel családtagjainktól is, amit 
külön köszönünk Nekik! 

A működési területünk önkormányzatai és több vál-
lalkozás támogatta munkánkat, de személyi jövedelem-
adójuk 1%-át is egyre többen ajánlották fel önkéntes 
tűzoltóságunknak. Köszönjük nekik, és a jövőben is szá-
mítunk hozzájárulásukra, hiszen nagy terveink vannak 
2022-re is: egy korszerű használt tűzoltóautó vásárlását 
és készenlétbe állítását tervezzük. 

A nagy reményekkel várt „tűzoltó-szertár projekt” 
megvalósulásával, valamint az „új” gépjárművel a térség-
ben élők és tartózkodók nagyobb biztonságban lesznek, 
baj esetén korábban kapnak majd korszerű segítséget.

Továbbra is várjuk sorainkba a Marton ÖTE munkája 
iránt érdeklődőket. Ha szeretnél megismerni egy lelkes, 
önzetlen csapatot, és tenni szeretnél családod, isme-
rőseid, tágabb környezeted biztonságáért, jelentkezz 
önkéntes tűzoltónak Facebook oldalunkon, vagy az  
ote@martonvasar.hu címen.

Köszönjük önkéntes tűzoltóink áldozatos munkáját, 
és hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, 
hogy segíthetünk!
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SIKERES PÁLYÁZAT 
gépjármű beszerzésre  
a Tordasi Polgárőrségnél
A Tordasi Polgárőrség a Magyar Falu Program Falusi Civil 
Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltéte-
leinek támogatása” (2021) című pályázati kiíráson, civil 
szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása keretein 
belül sikeresen 4.999.000 Ft-ot nyert el.

Az egyesület 1991-es megalakulása óta megszakítás 
nélkül végzi a település kül- és belterületén járőr szolgála-
tait és a rendőrséggel, tűzoltókkal, mentőkkel együttmű-
ködve sokszor részt vesz baleseti helyszíneken, rendkívüli 
veszélyhelyzetekben a katasztrófavédelmi tevékenységek 
segítésében. Szorosan együttműködünk a helyi Önkor-
mányzattal, a lakossággal, szükség esetén az itt lakóknak 
segítünk, karitatív tevékenységek (pl. rászorulóknak étel 
szállítás, vírusvédelmi oltópontra és visszaszállítás) vagy 
a települési rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási fel-
adatok végzésében. A lakók között általánosan elismert 
a közbiztonság megőrzésében végzett több évtizedes 
áldozatos munkánk. Feladatainkat a vírushelyzet alatt 
is folyamatosan végezzük, a vírushelyzet diktálta szabá-
lyok betartásával.

2021-ben összesen 808 szolgálatot láttunk el 78 fővel.
Ehhez hozzátartozik a nappalos és az éjszaki szolgálat is!
Tavaly megjelentünk a Facebook közösségi oldalon és a 

helyi újságban is rendszeresen publikáljuk tevékenységün-
ket. Igyekszünk tájékoztatni a lakosságot minden felületen.

Egyre fontosabb a településhez tartozó külterületeken 
az ilyen jellegű aktív részvétel, minden időjárási körül-
mények között. A régi, öregedő, egyszerű személyautó 
helyett szerettünk volna egy, a rossz időjárási viszonyok, 
és a terepen is jól használható, emelt hasmagasságú, kor-
szerű, esztétikus, megbízható járművet használni köz-
hasznú tevékenységünk során.

A pályázatot még az előző elnökünk Andorfy Ottó adta 
be, de 22 év elnökség után nem vállalta tovább a tiszt-
séget, így az új megválasztott elnök Márkus Pál fejezte 
be a pályázati feladatokat a gépjárművel kapcsolatban. 
Ezúton is köszönjük Andorfy Ottónak és feleségének az 
elmúlt 22 év áldozatos munkáját az egyesületünkben!

A pályázati összegből egy új Dacia Duster gépjárművet 
vásároltunk.

A település minden lakójának nagy segítség lesz a kivá-
lasztott új jármű, ami február 5-e óta szolgálatban van!
Ezúton is hálásan köszönjük Zémann Viktornak a segít-
séget és a szerelőműhely használatát, amit a felmatricá-
zás idejére biztosított az egyesületünknek!

A támogatás közvetlen célja a polgárőr egyesület 
részére, a község kül- és belterületén történő felhaszná-
lásra, általános polgárőri feladatok ellátásához felhaszná-
landó új autó beszerzése volt. Az autót főleg minden napi 

járőrszolgálatban, rendkívüli vészhelyzetekben, karitatív 
feladatok ellátása során fogjuk használni.

Tevékenységünket a kezdetektől fogva önkéntes mun-
kával, ingyen, továbbra is térítésmentesen látjuk el.

A 2021-es toborzásunk sikeres volt és 2022-ben is 
folytatjuk!

Reméljük, hogy egy új és kihívóbb autó is vonzóbbá 
teszi majd a jelentkezéseket a fiatalok számára!

A Tordasi Élményfalu is csatlakozott a toborzási akci-
ónkhoz és 2022. február 1-től 10% kedvezményt kapnak 
a polgárőr tagjaink a Csárda és Westernfalu fogyasz-
tásából és belépőjegyéből, ha felmutatják a polgárőr 
igazolványukat!

Kedves Szülők, kedves tordasiak!

Sajnos a nappalos járőrtársak egyre kevesebben vannak 
és be-becsúszik egy-egy szolgálat nélküli nap a zebránál 
is! Ez a terület rendkívül fontos, mert az gyerekeink élete 
és a zebrán való biztonságosabb átkelése a tét!
Ha tudsz segíteni hetente vagy kéthetente FÉL-EGY 
ÓRÁT a zebránál, azt hálásan köszönjük!
Várjuk a szolgálatra jelentkezőket!
,,Adj egy NAPPALT, a biztonságért!”
Ha kérdésed lenne a zebránál történő szolgálattal kapcso-
latban, akkor keresd Gucsek Lászlót (+36 70 371 7067), 
nappali szolgálat vezetőnket!
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Kedves Fiatalok!

Gyere és teljesítsd nálunk az 50 óra közösségi szolgálatot!
Ha van jogosítványod és szívesen tennél a faludért, a köz-
biztonságért, akkor itt a lehetőség, ne habozz!
Jelentkezz még ma!

Toborzással kapcsolatos kérdésekben vezetőink nyújta-
nak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
Gucsek László +36 70 371 7067
Cifka János +36 30 932 9556
Szakmáry Zoltán +36 20 346 4787
Fekete Zsófia +36 20 200 3625
Márkus Pál +36 30 727 69 10

Január 28-án, pénteken a Polgármesteri Hivatal megbízásából 
ismét favágás, fagondozás volt a Gesztenyés úton, a kerékpá-
rúton Gyúró irányába és a leendő Budapest-Balaton kerékpá-
rúton, Kajászó irányába! Polgárőrségünk szakaszosan zárta le 
és biztosította az utat, reggel 8:00 és 17:00 között.

Ha segíteni, támogatni szeretnéd a munkánkat, pénzado-
mánnyal KIZÁRÓLAG az egyesület elnökét, MÁRKUS 
PÁLt keressétek!
Vagy, ha utalni szeretnél, akkor megteheted a

Tordasi Polgárőrség
11670009-07856100-70000008 bankszámla számra!
Közleménybe: adomány címmel

Kérjük támogasd az egyesü-
letünket az adód 1%-ával!

TORDASI POLGÁRŐRSÉG
Adószámunk: 19097439-1-07
Bankszámla számunk: 
11670009-07856100-70000008.

Fokozottan kérjük a lakosságot, hogy mindig járjunk nyi-
tott szemmel, legyünk óvatosabbak, bizalmatlanabbak!
Lehetőség szerint ne parkoljunk az utcán, ezzel lehetősé-
get hagyva a megbújásra!

Figyeljünk egymásra, óvjuk értékeinket!

Elérhetőségeink:
Tordasi Polgárőrség járőr autó: 06-30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112

 � Tordasi Polgárőrség Vezetősége

ÚJ ÉNEKESKÖNYV A 
REFORMÁTUSOKNÁL
Több mint hetven év után új énekeskönyvet vett kézbe 
a reformátusok közössége 2021 adventjében. Ekkor lett a 
Magyarországi Református Egyház Zsinatának döntése 
értelmében hivatalossá a 2009 óta készülő új énekgyűj-
temény. A korábbi 512 éneknek mintegy 90%-a az újban 
is megtalálható, ezek mellett viszont bekerült újabb 210 
ének, melyek jelentős részét már évek óta használta az 
egyházi közösség.

Az énekeskönyv fontos egységét továbbra is a bibliai 
eredetű zsoltárok alkotják, azt követően pedig az egyházi 
év fontosabb ünnepeihez kapcsolódóan találhatók meg 
az énekek. A gyűjtemény végén találhatók azok a lelki 
énekek, melyek a keresztyén élet különböző témáiban 
segítik az Istenhez fordulást. 

Az új énekeskönyvben több imádság és mindennapi lelki 
elcsendesedést segítő részlet kapott helyet, így nem csak 

a templomi istentiszte-
lethez, hanem az otthoni 
imádkozáshoz is komoly 
segítséget nyújt haszná-
lóinak. Őszinte remény-
ségünk, hogy az új éne-
keskönyv segít minket 
az Isten dicséretében 
megújulnunk és vele való 
kapcsolatunkban jobban 
elmélyednünk.

 � Kádár Ferenc, lelkipásztor

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
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Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet és gyermekistentisztelet: 
vasárnap 10 órakor
Bibliaóra: kedden 17 órakor
Énekkar: szerdán 17 órakor
Konfirmációs óra: szombaton 17 órakor
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KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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AZ EGYSÉG,  
AZ ELFOGADÁS ÉS  
A KIENGESZTELŐDÉS 
Gondolatok a 2022. évi ökumenikus imahét és a 
házasság hete kapcsán

Az idei ökomenikus imahét (január 16-23.) és a házasság 
hete (február 13-20.) programok az egységről és az elfo-
gadásról való gondolkodásra vezettek. Vajon az egyik 
feltételezi-e a másikat, van-e köztük függő viszony vagy 
közös nevező? A gondolkodás során személyek, mozgal-
mak és események jutottak az eszembe: a Taizé közösség 
és Roger testvér, a Fokoláre Mozgalom és annak alapítója 
Chiara Lubich, és velük összefüggésben a fiatalkoromban 
átélt nemzetközi ifjúsági találkozóik élménye. 

Mindkét mozgalom alapítója az egység építésén dolgo-
zott, elkötelezetten élték, hirdették és építették az öku-
menét és a vallások közötti párbeszédet. Hitük forrása 
Jézus, életüknek mozgatórugója Jézus végrendeletének – 
„Legyetek mindnyájan egy” – megvalósítása, azaz a szere-
tet által működő egység megteremtése volt. Roger testvér 
egy interjúban ezt mondta: „A közösségi élet élménye 
lenyűgözően visszatükrözi az emberek egymásrautalt-
ságát. Napjainkban létfontosságú, hogy megbecsüljük 
azt a mély lelki igazságot, hogy egy közös családhoz 
tartozunk, és mindannyian részei vagyunk az élet nagy 
hálójának. Annak a felismerése, hogy szükségünk van 
egymásra, az első lépés a kölcsönös bizalom és a szolida-
ritás felé, és erre van szükség az ellentmondásos valóság 
megváltoztatásához”. 

Chiara Lubich mozgalma a ’60-as évektől kezdve nyílt 
meg az ökumené felé. Az egység lelkiségét hirdette, amely 
az évek során több mint 300 egyházban és keresztény 
közösségben terjedt el. Ő volt az első keresztény és laikus 
nő, akit meghívtak, hogy beszéljen lelki tapasztalatáról 
buddhista szerzeteseknek, fekete muszlimoknak és zsidó 
közösségnek. Tevékenységének köszönhetően indult el 
a keresztény egyházak és később a vallásközi párbeszéd 
is, majd a 2000-es évek elején ő volt az egyik kezdemé-
nyezője az „Együtt Európáért” elnevezésű együttműkö-
désnek, amelyben keresztény mozgalmak és közösségek 
dolgoznak Európa jövője érdekében. 

Nagyon értékes emberek voltak, a kezdeményezésük 
még ma is élő közösségeket teremtettek. De vajon miben 
rejlett az ő kitartó erejük és hatásuk, és a közösségeik 
életképessége? Mindenekelőtt biztosan az Istenbe vetett 

hitben és bizalomban, de a bennünk közös, erős egység-
tudatban, az egymás értékeinek fel- és elismerésében és 
abban a meggyőződésben, hogy a közös és nagyobb jó 
megteremtése érdekében muszáj és jó összekapcsolód-
nunk a másik emberrel, hiszen szükségünk van egymásra. 
Az így létrejövő egységhez, vagyis a szereteten és tisztele-
ten alapuló emberi közösséghez, az elfogadáson keresztül 
tudunk eljutni. Chiara Lubich ezt így fogalmazza meg: 
„A közösségünk középpontjában az egység gondolata áll, 
mely csak úgy valósulhat meg, ha alázatosak vagyunk: 
semmivé kell lennünk ahhoz, hogy a másik létezhessen”, 
Roger testvér pedig így: „A közösségben a szív jósága és 
az egyszerűség lenne mindennek a forrása.”

Krisztus és egyháza, valamint az ökomenikus közös-
ségek között létrejött egységet kell szimbolizálnia a 
keresztény házasságnak is. Ezért éltre szóló szövetség, 
visszavonhatatlan döntés, amely csak olyan szeretettel 
lehetséges, amellyel Krisztus szerette egyházát. A férfi 
és a nő ketten eggyé lesznek, nemcsak biológiai érte-
lemben, hanem az önátadásban, az egymásért-élésben, 
és az önmaguknak a szeretet útján való feláldozásában 
is. Ezen egység belépője is az elfogadás, egymást valódi 
megismerni és megérteni akarása, a kitartó és folyamatos 
kiengesztelődés útján. 

Számomra az elfogadás és a kiengesztelődés az út az 
Istennel, önmagunkkal, a többi emberrel való összhang-
hoz és a belső békéhez, ez pedig egységet, vagyis élő, 
sugárzó és fennmaradó közösséget teremt, olyat, amilyet 
Roger testvér és Chiara Lubich hozott létre. Példájukból 
merítkezzünk, segítségül pedig álljon előttünk Chiara 
útmutatása: „Lelkünkben egy dolog világos: az, amit 
Isten tőlünk kíván, az egység. Mi azért élünk, hogy egy 
legyünk Vele, egymás között és mindenkivel.” 

 � Szilika-Iván Emőke
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, a 
vasárnapi istentisztelet 
Gyúrón 9:30-kor, 
Tordason 11:00-kor kezdődik.

Március hónap utolsó vasárnapján (03. 27.) 10:00 óra-
kor Martonvásáron a BBK-ban tartjuk Családi isten-
tiszteletünket, melyre szeretettel hívunk Mindenkit!

Rendszeres heti programjaink:
Taizé imaóra, kéthetente csütörtökön 18:00 (Tordas)
Férfi imakör, csütörtökön 20:30 (Martonvásár)
Férfi tábortűz, hónap 3. csütörtökén 20:00 (Gyúró)
Gyülekezeti hittan, kéthetente szerdán 17:00 (Gyúró)
Gyerek délutánok, hónap 3. vasárnapján 15:00 (Tordas)

Kérjük, az aktuális hírekért, információkért, keressék 
fel gyülekezetünk blogját, valamint Facebook oldalát!

Gyülekezeti életünk

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

Elérhetőségeink

Amennyiben a parókia felújítására utalással szeretne 
hozzájárulni, kérjük, a közlemény rovatban minden-
képpen tüntesse fel: céladomány felújításra
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)

Adományok, egyházfenntartói járulék, 
perselypénz

HÁZASSÁG HETE
„Kesereghetnénk azon, hogy mit nem valósítottunk meg az 
életünkben, de mi tudatosan inkább arra koncentrálunk, hogy 
mennyi minden alakult a várakozásainkon felül.” 
Pálúr János és Kornélia (Házasság hete arcai 2021-ben)

Magyarországon 2022-ben tizenötödik alkalommal 
rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak 
és civil szervezetek széles körű összefogásával, gyü-
lekezetünk szervezésében ez volt a negyedik alkalom. 
Ebben az évben 10 házaspár jelentkezett a Szerelmes 
kalandtúránkra, ezzel is erősítve az egymás közötti biz-
tos alapot. A tavalyi évhez hasonlóan éltünk az internet 
adta lehetőségekkel, értékes előadásokat hallhattunk 
az online térben, de nagy öröm számunkra az is, hogy 
sikerült Martonvásáron egy nagyon tartalmas, érde-
kes előadáson részt vennünk, melyen Pálúr János és 
felesége, Kornélia tanítottak és bátorítottak bennünket 
abban, hogy hogyan teremthetjük meg a tartós házas-
ság feltételeit. A hetet, ahogyan az elmúlt években is, 
áldáskérő istentisztelet zárta. 

 � Kovács Tibor és Petra

ÉN ÉS ÉN
Sokszor mondják azt, hogy egy embernek több énje van, 
de ez tényleg így van? Hisz egyiket sem ismerjük igazán.

Egy történés vagy cselekedet során megláthatod a reak-
ciód, amelyből következtetni lehet arra, ki is vagy valójá-
ban, de soha nem találsz rá választ. S olyankor a legrosz-
szabb alkalmakkor szólal meg az egyik. Amikor tudod, 
hogy nem kéne azt tenned vagy mondanod, mert meg-
bántasz valakit, fájdalmat okozol valakinek. És mégis. Az 
egyik énedből kibukik a nem kívánt szó, mondat és ezen 
az énen már nem tudsz többé uralkodni. Őt hibáztatod: 

“miért szólalt meg?”, miközben mind tudjuk, hogy hoz-
zád tartozik, így nem kenheted rá, arra a névtelen énre. 
Azonban vannak jó ének is, ők segítenek egy fáradt nap 
után továbbra is kedvesnek, megértőnek maradni. Vala-
mikor önszántadból tennéd a rosszat, de ő megakadályoz 
ebben. Ezeknek az „én”-eknek az összetétele vagyok Én. 
Kiigazodni magamon én sem tudok, így felesleges elvár-
nom, hogy mások erre törekedjenek. De tudom, hogy van, 
aki akkor is megért, amikor elvesztem és akkor is ismer, 
mikor úgy érzem, még saját magam sem vagyok tisztá-
ban a tetteimmel, hisz Ő mindig figyel és vigyáz rád, rám 
onnan fentről.

“Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a 
menny.” Zsoltárok könyve 19,2

 � AS
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TELJES A KOLLEKCIÓ! 
Már-már hagyományosnak mondható, hogy a Tordas 
SE utánpótlása, a Hangyák aktuális U-11-es csapata 
megyei döntőben szerepel. Idén sem történt ez más-
képp. A Tanoda három korcsoportban nevezte csapa-
tait a tornarendszerű bajnokságba. Az egyesület nem 
fogalmazott meg konkrét elvárásokat egyik korosz-
tálynak sem, a cél az volt, hogy a gyermekek télen is 
focizzanak. Hermann Tamás „fiai” a második helyen 
végeztek csoportjukban. Ők a tavaszi rajtot várják az 
U-15-ös bajnokságban, ahol kimondva, kimondatlanul 
az aranyéremért szállnak harcba. U-13-as csapatunk 
számára ezúttal a részvétel volt a fontos. Ebben az 
átmeneti korosztályban olyan labdarúgók játszot-
tak, akik hétvégenként szombat-vasárnap ritmusban 
rúgták a bőrt. A fiúk jól elfáradtak, sok tapasztalatot 
gyűjtöttek. 

U-11-ben a nevezett csapatokat öt csoportba sorolta 
az MLSZ. Az „A” jelű kvartettet magabiztosan nyer-
ték meg a kis Hangyák, így képviselhették a sporte-
gyesületet a megyei döntőben, melynek ismét a szári 
sportcsarnok adott otthont. Az a csarnok, mely az 
elmúlt években már láthatta milyen remek a tordasi 
utánpótlás-képzés, hiszen hoztunk már haza innen 

arany-, illetve ezüstérmet is. 2022-ben vált teljessé az 
érempaletta, ugyanis a fiúk ragyogó játékot bemutatva 
megszerezték a bronzérmet, azaz a megyei bajnokság 
harmadik helyén végeztek. Gratulálunk Fiúk, köszön-
jük az élményt!

Eredmények:

Videoton BKE (2011) – Tordas SE-HFT: 3-1
Tordas SE-HFT – Feketehegy: 4-0
Mór – Tordas SE-HFT: 8-1
Tordas SE-HFT – Videoton BKE (2012): 6-1

Megyei futsal döntő U-11 végeredmény:

1. Videoton BKE (2011)
2. Mór
3. Tordas SE-HFT
4. Videoton BKE (2012)
5. Feketehegy

A döntőben résztvevő játékosok: 

Kovács Dominik, Kontor-Fedák Dániel, Farkas Keán, 
Babai Kevin, Bélai Kornél, Balázsi Ákos, Németh Hunor, 
Mohai Benedek, Somogyvári Máté
edzők: Domak Ádám, Fazekas Attila

SP
O

R
T

FUTBALL



20 T O R D A S I  K I S B Í R Ó  —  2 0 2 2 .  m á r c i u s

TORDAS ELŐRE 
MEGY!
Interjú Tessely Zoltán képviselő úrral

Tessely Zoltán Tordas országgyűlési képviselője 2010 
óta. A képviselő a Fidesz-KDNP színeiben 2022-ben is 
megméretteti magát Fejér megye 3-as számú választóke-
rületében. Bár politikusról van szó, nem csak a politikai 
teljesítményre, hanem az emberre is kíváncsiak voltunk.

Mire a legbüszkébb a 2010 óta eltelt időszakban?
Sok minden eszembe jut e kérdés kapcsán, de nem szeretnék 
csupán egyetlen konkrétumot kiemelni, hanem mindene-
kelőtt szeretnék rámutatni az összefüggésekre. Bizonyára 
sokan emlékeznek rá, honnan indultunk és hová jutottunk 
el a mai napig. Ezért csak néhány kulcsszót sorolok: őszödi 
beszéd, rendőrterror, világválság, elvonások, rezsiárak rob-
banása, vizitdíj és kórházi napidíj, eladósodottság, deviza-
hitel-csapda, növekvő közterhek, óriási munkanélküliség. 
Ezek jellemezték a 2010 előtti kudarcokkal teli időszakot, s 
ebben a helyzetben vettük át az ország irányítását, innen 
sikerült közösen talpra állnunk, újraépítettük a gazdaságot, 
visszaadtuk az emberek hitét és reményét, na meg a munka 
becsületét. A kormány és az ország „összekapaszkodásá-
nak” eredményeként – a gazdaságélénkítő intézkedéseknek 
hála – elkezdett növekedni a GDP, folyamatosan csökkent 
a munkanélküliség, növekedtek a keresetek és megkezdőd-
hetett a magyar családok megerősítése. Ezt a folyamatot 
olyan, soha nem látott jelenség sem tudta megtörni, mint 
a 2015-ben elindult illegális migráció, vagy a 2020-ban 
berobbant koronavírus-járvány, amely egészségügyi és 
gazdasági világválságot okozott. Belegondolni is borzasztó, 
mi lett volna velünk, ha a Gyurcsány-Bajnai-féle kormány 
idején történtek volna ezek és nem mostanában, amikor 
egy stabil és erős magyar gazdaság tudott szembenézni a 
felmerülő problémákkal. Így most nem megszorításokról, 
munkahelyek megszűnéséről, elvonásokról, hanem nyug-
díjprémiumról, 13. havi nyugdíjról és nyugdíjemelésről; csa-
ládi adóvisszatérítésről, minimálbér-emelésről és a 25 éven 
aluliak személyijövedelem adó mentességéről beszélhetünk. 

Egy érdekesség: a családi adóvisszatérítés keretében február 
15-éig, Tordason 169.088.965 forint összegben összesen 382 
szülő kapta vissza a tavaly befizetett személyi jövedelem-
adóját. Ugye, mennyivel jobb így, mint volt 2010 előtt?

Helyben milyen eredményekről tud beszámolni?
Szerencsére Pannónia Szívében sincs sok okunk a szé-
gyenkezésre! Be kell vallanom, rendkívül büszke vagyok 
rá, hogy közösen, összefogással tudtunk megvalósítani 
megszámolhatatlanul sok beruházást az egész térségben 
és persze, Tordason is, amelyekkel környezetünk épült, 
szépült, közösségeink pedig erősödtek. 
Szeretném megjegyezni, hogy a község vezetésével 
kiváló viszony alakult ki az elmúlt években: az Önök 
polgármestere, Juhász Csaba és a képviselő-testület rend-
kívül motivált abban, hogy a saját településük fejlődését 
előmozdítsák. Én pedig, amiben csak tudom, segítem 
őket. Így aztán közösen sok szép sikert könyvelhettünk 
el az elmúlt időszakban, amiket nem fogok most pontról 
pontra felsorolni, ám néhány fontos, megvalósult beruhá-
zást azért felidézek. Már csak azért is, mert azt gondolom, 
Tordason több olyan fejlesztést sikerült megvalósítanunk, 
amelyek jelentősen javították az életminőséget. Ilyen volt 
például a község főutcájának, több utcájának, járdájának 
és a Csillagfürt játszótér felújítása. Közvetve, de minden-
képpen javította a tordasi mindennapokat az egészség-
ház felújítása, átépítése, a szennyvíztelep korszerűsítése, 
vagy a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése és 
felújítása. Igen fontos beruházás volt az iskola bővítése, 
ami a növekvő gyerekszám miatt is örvendetes. A sza-
badidő hasznos eltöltését szolgálja a művelődési házban 
a színpad felújítása és a galéria megépítése, a könyvtárba 
az új bútorok beszerzése, illetve az MLSZ TAO-program-
jában megépült műfüves futballpálya, a sporttelep egyéb 
fejlesztései és az Etyek-Ercsi kerékpárút.

Mit hozhat a település számára a távolabbi jövő?
Azt gondolom, nem kérdés, hogy ez nagyban függ az április 
3-ai választás végeredményétől is. Nem kérdés, ha folytat-
hatjuk a munkát, ugyanilyen lelkesedéssel tovább visszük 
Tordas fejlesztését. Befejeződhet a sportöltöző felújítása és 
bővítése. A Budapest-Balaton kerékpárút tordasi szakaszá-
nak kivitelezése is elkezdődött és be is fejeződik idén. Emel-
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Tessely Zoltán országgyűlési képviselőként 2010 
óta dolgozik a térség fejlesztési elképzeléseinek 
megvalósításáért. 2018-ban Fejér megye legjobb 
választási eredményét érte el, 53,53 %-os támoga-
tottsággal abszolút többséget szerzett választókör-
zetében. 2010-2014 között az európai ügyek bizott-
ságának tagja, 2014 óta már a második ciklusban 
a bizottság kormánypárti alelnöke. Megválasztása 
óta térségének, a Pannónia Szívének a fejlődését 
tekintve az egyik legaktívabb, legsikeresebb kép-
viselő az Országgyűlésben. Orbán Viktor minisz-
terelnök 2016. január 1-től az Etyek, valamint a 
Szent László- és Váli-völgy fejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztossá nevezte ki, 2018. október 
18-ai hatállyal pedig a Pannónia Szíve és a Velen-
cei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki 
biztossá. E felelősségteljes feladatkörében eljárva 
összehangolja a Pannónia Szíve Program keretében 
a turisztikai térséget érintő koncepciók kidolgozá-
sát, a fejlesztési források terhére támogatott projek-
tek előkészítését és végrehajtását. Települései mind 
az országos útfelújítási program, a Magyar Falu 
Program és a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program tekintetében is az ország legsikeresebb 
települései közé tartoznak.

lett elnyert támogatás van külterületi utak fejlesztésére, így 
Tordason megújulhat a teljes Erdőmajori út, a Szent Orbán 
út az Orbán szoborig és kiszélesítjük a meglévő átereszt 
a Gesztenyés végén, továbbá elbírálásra vár több járda- és 
útfelújítás pályázata, ezekre igyekszem a forrásokat meg-
szerezni. És ami nagyon fontos, hogy a felszíni csapadék-
víz-elvezetés javítására 100 millió forint áll rendelkezésre.
Ezekről a fejlesztésekről is döntünk az április 3-ai válasz-
táson. Ne legyen kétsége senkinek afelől, ha a baloldal 
kerül hatalomra, a korábban általam is említett szomorú 
korszak visszatér. Számukra – minden állításuk ellenére 
– a vidék nem fontos, ezt láthattuk 2010 előtt is. Ahogyan 
mi azt is megtapasztalhattuk, hogy a mi vidékünket külö-
nösen gyűlölik a baloldal politikusai. Ennek a térségnek 
a fejlődését mindig is el akarták lehetetleníteni. Nekünk 
viszont szívügyünk, hogy az eddigi lendülettel folytatód-
jon Tordas fejlődése. Mint ahogy azt is ígérhetem, hogy 
mi elszántan és határozottan képviselni fogjuk továbbra 
is saját értékrendünket, hiszen a térség fejlesztése nem 
várható mástól, csak tőlünk. Továbbra is sziklaszilár-
dan kiállunk majd keresztény értékeink, magyarságunk 
kultúrája és nemzeti hagyományaink mellett. Minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy megvédjük határainkat az 
ismét erősödő migrációtól és a háborútól. Hogy megóvjuk 
gyermekeinket az egyre szélsőségesebb szexuális propa-
gandától, az egyre erősödő liberális tébolytól.

Milyenek látja az esélyeiket?
Látom a közvélemény-kutatási eredményeket, de mi 
választást akarunk nyerni. Hiszem, hogy megvan min-
den esélyünk erre, hiszen az elmúlt 12 év eredményei 
önmagukért beszélnek Tordason, a Pannónia Szívében 
és egész Magyarországon is. Ez azonban a győzelemhez 
nem elég, ahhoz még rengeteg munka is kell a következő 
hetekben. Rajtam nem fog múlni. Munkatársaimmal és 
segítőinkkel mindent el fogunk követni a siker érdekében. 
Ez persze csakis a választókon fog múlni.

Nyilván most, a kampányidőszak a munkáról szól. 
Mivel tölti kevéske szabadidejét?
Jól látja, ebben az időszakban egy politikusnak kevés 
ideje van a családjára és a szabadidős tevékenységekre, 

hisz a nap nekem is csak 24 órából áll. Számomra nagy 
boldogság, hogy a feleségem és a lányaink mindenben 
támogatnak, mellettem állnak, és sok esetben tevéke-
nyen kiveszik a részüket a munkából is. Szóval velük még 
csak-csak találkozom kampányidőszakban is, de való-
színűleg a kutyáim meg sem fognak ismerni április 3-a 
után. Egyébként „békeidőben” sokat foglalkozom velük, 
hiszen munkakutyákról lévén szó, kedvelik és igénylik 
a sok mozgást, amely engem is teljesen kikapcsol. A kor 
előrehaladtával igyekszem testmozgásra is időt szakítani, 
legyen szó kocogásról vagy szobaevezésről. És persze a 
néptánc a másik nagy szerelem, ami a fiatalkoromat tel-
jes mértékben meghatározta, és a mai napig sem ereszt. 
Azt hiszem, bárhová is sodorjon az élet a jövőben, mindig 
is néptáncos maradok. A zenéből és táncból a legnehe-
zebb órákban is töltekezhetek az ember.
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Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intéz-
mény álláspályázatot hirdet
2463 Tordas, Gesztenyés út 1. 
pénzügyi csoport
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű 
munkaviszony 
Foglalkoztatás jellege: 6 órás részmunkaidő 
A munkavégzés helye: 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. 
A munkakörbe tartozó feladatok: 

 � számla iktatása Saldo programban
 � pénztári könyvelés Saldo programban
 � vevők könyvelése Saldo programban
 � ÁFA bevallás Saldo programban

 � pénztári helyettesítés
 � különféle adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a Munka törvénykönyve (2012. 
évi I. törvény) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú pénzügyi végzettség, 
legalább 2 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat.
A pályázat benyújtásának módja: 
Szakmai önéletrajz elektronikus levélben történő 
eljuttatása a titkarsag@tordasfo.hu e-mail címre 
A munkakör betölthető: 2022. 04.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 03.10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Barátki Hajnalka nyújt a 06-30/440-11-24-es 
telefonszámon.

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intéz-
mény álláspályázatot hirdet
2463 Tordas, Gesztenyés út 1. szakmai csoport
ÁPOLÓ, GONDOZÓ
munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. 
A munkakörbe tartozó feladatok: 
A lakóegységekben élő felnőtt korú értelmi fogya-
tékosok részére (önellátási képesség függvényében) 
megfelelő gondozási, ápolási tevékenység nyújtása a 
vonatkozó jogszabályok szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a Munka törvénykönyve (2012. 
évi I. törvény) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, szociális 
gondozó és ápoló, egészségügyi szakdolgozó
A pályázat benyújtásának módja: Szakmai 
önéletrajz elektronikus levélben történő eljuttatása a  
titkarsag@tordasfo.hu e-mail címre 
A munkakör betölthető: 2022. április 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. március 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. március 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Vargáné Kadlecsik Georgina Mária nyújt a 
06-30/641-1715-ös telefonszámon.

Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intéz-
mény álláspályázatot hirdet
2463 Tordas, Gesztenyés út 1. szakmai csoport
KONYHAI KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű 
munkaviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2463 Tordas, Gesztenyés út 
1. 
A munkakörbe tartozó feladatok: 
Az étkezésének biztosítása: előkészítés, tálalás, moso-
gatás. A napi feladatok maradéktalan ellátása. A higi-
énés előírások és a szelektív hulladékgyűjtés szabálya-
inak betartása.
Pályázati feltételek: általános iskolai végbizonyítvány

Bérezés: A munkabér megállapítására és a juttatá-
sokra a Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény) 
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja: Önéletrajz 
elektronikus levélben történő eljuttatása a titkarsag@
tordasfo.hu e-mail címre, vagy személyesen a 2463 
Tordas, Gesztenyés út 1. szám alatt lévő portaszolgá-
latnál leadva.
A munkakör betölthető: 2022. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. március 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Serák Tamás élelmezési csoportvezető nyújt a 
06-30/837-5191-es telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS – SZOCIÁLIS OTTHON
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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.

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 szám-
ban történő, azonos terjedelmű megjelenés 
esetén, előre fizetésnél 30% kedvezményt 
adunk. Közösségépítéssel kapcsolatos hir-
detések (pl. tanfolyamok, táborok) 50% 
kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés 
után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

MARTONVÁSÁR TÜZÉP

Martonvásár, Szent László út 25.
Iroda: 06 22/ 461 – 772,   Mobil: 0620/ 373 93 40,

Építőanyag és Tüzelőanyag forgalmazása!
martonvasartuzep@gmail.com

Sóder, homok, murva, zsalukő , 30 N+F tégla, térkő, OSB lap, 
Cement, oltott mész, mészpótló, falazó habarcs, csemperagasztó, 

Vakoló habarcs, SIKA Flex. Csemperagasztó, Gipszkarton 12,5,
Gipszkarton profil, polisztirol hőszigetelő lemez,
Bitumenes lemez GV 35; 45, Bitumenes alapozó,
Beltéri falfesték JUB, Polisztirol ragasztó, PUR hab, 

Vízmérték, mérőszalag, ecset, festőhenger, 
REVCO homlokzati vakolat, hálós élvédő, lábazat indító,

Napraforgó brikett 20 kg, Szén német brikett 10 kg,
Gázpalack csere 10,6 kg, szilikon, akril,  ragasztó hab,

TORDASI  
TERMELŐI  

PIAC
MÁRCIUS 5.
SZOMBAT 7 ÓRÁTÓL 
A SAJNOVICS TÉRI 

PARKOLÓBAN

A református egyház ráckeresztúri drogterápiás 
otthonába napi nyolc órás munkavégzéssel 
MUNKAKOORDINÁTOR 
munkatársat keresünk.

Olyan jelentkezőt várunk, aki szeretne elköteleződni 
és közreműködni férfi szenvedélybetegek felépülésé-
ben mint a terápiás munka és a fejlesztő foglalkozta-
tás koordinátora. 

Tevékenységéhez tartoznak majd: 
a kliensek foglalkoztatásának biztosítása, azaz a 
kül- és beltéri munkafolyamatok szervezése, betaní-
tása, felügyelete és adminisztrációja, a terápiás házak 
állagának monitorozása, szakmunkák megszervezése, 

a heti stábüléseken és egy nyári egyhetes kenu- vagy 
kerékpártúrán való részvétel. 

Amit ajánlani tudunk: 
a 2022-ben államilag megemelt szociális munkabér, 
cafeteria, útiköltség-támogatás, támogató munkahe-
lyi környezet. 

Munkaviszony kezdete: 
megállapodás szerint.

A jelentkezés menete:
Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél a 
bérigény megjelölésével „munkakoordinátor munka-
társ” jeligére az eszter@kimm.hu címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS – DROGTERÁPIÁS OTTHON



Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107 vagy 06 22/460-007

Körzeti megbízott

06 20/969-59-63

Polgárőrség

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó

112

Posta

06 22/467-503

Iskola

06 22/467-532

Óvoda

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

Konyha (élelmezésvezető)

06 20/248-2409

Polgármesteri hivatal

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes

06 30/819-56-07

EON (áram) műszaki hibabejelentés

06 80/533-533

NKM/E.ON gáz

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

Kormányablak

06 22/460-081

Szennyvíz, szippantás

06 30/337-87-37

Kutyabefogás: Fedák Krisztina

06 30/961-46-45

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu

Defibrillátor

06 20/413-93-30

HULLADÉK

Gyógyszertár 
(Tordas)

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

Gyógyszertár 
(Martonvásár)

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

Betegszállítás (KOALA Bt.)

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

Szelektív

Március 10. Cs
Március 24. Cs

Hamu

Március 22. K

Gyermekorvos rendelés
(Martonvásár)  
Dr. Jellinek Kinga 

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

Fogászat (Martonvásár)  
Dr. Berczi Dániel

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

Orvosi ügyelet (Ercsi)

06 25/492-021

Háziorvosi rendelés  
Dr. Harbula Ildikó

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

Védőnő  
Schubert Réka

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

EGÉSZSÉGÜGY

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

Szemétszállítás
(VHG) 

06 22/579-185

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

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


