
Együtt futunk
A tagság semmiféle kötelezettséggel
nem jár, tagdíj nincsen. Csak futko
rászni kell, amikor és ahogy jólesik.
Annyit és olyan tempóban ahogy
jólesik. Egyedül vagy társaságban.
A klubon belüli ismeretség alapján
az emberek gyakran összebeszélnek
és elmennek ketten, hárman, vagy
többen egy kis kocogásra, vagy akár
versenyre is.

(Folytatás a 6. oldalon)

Kedves Olvasók!
Az idei első könyvajánlóban először
is elegendő időt, lehetőséget és ked
vet kívánok a kikapcsolódáshoz, és
kikapcsolódásként az olvasáshoz.
Most, a tél közepén az időjárás hol
kegyesebb, hol kevésbé, de bízom
benne, nem lesz akadálya, hogy fel
keressék a könyvtárat, és megtalál
ják a kedvükre való könyvet. Remél
hetőleg lesz ilyen az újonnan be
szerzettek között, vagy jut idő a ré
gebben tervezettek elolvasására is.

(Folytatás a 6. oldalon)

Otthon tanulunk
Vagy – ahogy Vekerdy Tamás írja –
mennyire könnyebb annak a gye
reknek a helyzete, akinek matekból
a fél és a negyed fogalmát nemcsak
megmagyarázzák, de kézzel fog
hatóvá teszik, például úgy, hogy fél
bevágunk egy almát, majd a felet is
félbe vágjuk. Tessék, ez az egész, ez
a fél, ez a negyed – jó étvágyat! És
miért is ne készíthetnénk el saját
kezűleg Magyarország domborzati
térképét, csak egy kis föld, homok,
víz és miegymás szükséges hozzá.
Úgy gondolom, hogy élvezetes, já
tékos módszerekkel sokkal egy
szerűbb a tanulás és maradandóbb
tudás.

(Folytatás a 7. oldalon)
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“Olyan sok minden lesz szép, ha jobban megnézed”

(Lauren Oliver)

február 5  Szabadegyetem
február 7 Termelői Piac
február 13  Farsangi buli a
Művelődési Házban
február 19  Óvodai farsang
február 22  Kiállításmegnyitó
Kása Béla: Pásztorok

Prog ramok

Támogassa civil szervezeteinket adója 1%-ának felajánlásával!
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Tordas Község képviselőtestülete 2014. november
25én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő
döntést hozta:
• elfogadta a 2015. évi rendezvénytervet
• döntött Tordas Község címere változtatásáról
• módosította a Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát 
• elfogadta Gyúró községnek a Tordasi Közös Önkor-
mányzati Hivatalból történő kiválásáról szóló megál-
lapodását
• módosította Tordas Község Önkormányzatának a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendeletét

• döntött a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi
körzetének jóváhagyásáról
• módosította és elfogadta a képviselő-testület 2015. évi
munkatervét
• döntött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tanácstag
delegálásáról
• kiegészítette a pedagógiai asszisztens státusz
engedélyezéséről szóló határozatát
• elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési tervét

Kedves Tordasiak!
Az ünnepek elteltével remélhetően egy kicsit kipihenve
újra nekivághatunk az új esztendőnek, a hétköznapok-
nak. Elkezdődhet a tervezés, mit tegyünk, hova jussunk
el az idei évben. A pályázati források kezdenek szűkülni,
így fontos, hogy a tervezett beruházások hosszú távra
szóljanak, javítsák az életkörülményeinket, fenn-
tarthatók legyenek, és ha lehet működési költséget is
takarítsanak meg.  Ezek szellemében nagy ütemben
halad az iskola bővítésének építése, a kerékpárút Tor-
das-Gyúró közötti szakaszának kivitelezése és a
térfigyelő kamerarendszer E.ON általi engedélyezése.
További elképzeléseink is vannak, melyek részei a

kistérség által elkészített projektterveknek. Így az
Egészségház átalakításának- felújításának, az óvoda
konyha fejlesztésének és a Községháza felújításának
megvalósítása annak függvénye, hogy mikor írják ki rá
a megfelelő pályázatot. A legnagyobb tervünk a torna-
csarnok építése pedig attól függ, mikor fogja támogat-
hatónak tartani a kormányzat az iskolai testnevelés
tervezett helyszínét. Mindeközben persze lesznek
kisebb feladataink is, melyeket, ha szükséges, a
kibővített önkormányzati brigáddal fogunk megoldani.
Jelenleg a költségvetés összeállítása folyik, melynek elfo-
gadását január végére-február elejére tervezzük. Az ál-
lami bevételek kismértékben növekednek így
ellensúlyozzák a helyi bevétel csökkenést. Kisebb
beruházásokkal stabil működést tervezünk idénre is.
A korábbi éveknek megfelelően szükséges, hogy közös
ügyünknek tekintsük településünket. Ezért minden-
kinek ki kell vennie idén is a részét a terhekből, a
környezetünk szebbé tételéből és a közös munkából, ha
azt szeretnénk, hogy egyre szebb helyen éljünk. De örül-
nünk is kell a közös sikereinknek és érdemeljük is meg
az együttszórakozást. Ehhez kívánok jó egészséget,
békésebb, boldogabb és nyugodtabb új esztendőt!

Juhász Csaba polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ

A rossz idő és az ünnepek ellenére is folyamatos a
munka az iskolánál. Míg az ácsok a tetőlécezést fejezik
be rövidesen, az ablakok beépítésével bent a vil-
lanyvezetékek csöveinek elhelyezése után meg-
kezdődött a belső vakolás. Közben az épület körül a
szigeteléstartó falon kívülre elhelyezésre került a geo-
textiliával védett drénlemez, a kiépített szivárgó rend-
szerrel együtt. Így rövidesen megkezdődhet az épület
körül a földfeltöltés, a végleges terep kialakítása.

Jól halad az iskolaépítés

Tordas Községért Közalapítvány
adószáma:18499986107
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Etyek-Ercsi kerékpárút pályázatunk megvalósítása a
kedvező időjárásnak köszönhetően gyors ütemben
halad tovább. A Gyúró-Etyek közötti mezőgazdasági
utak kátyúfeltöltése befejeződött. A Ráckeresztúr-Ercsi
szakaszon is elkezdődtek a munkák. A Tordas-Gyúró
kerékpárút mindkét végén teljes gőzzel folyik az úttükör
és kőágyazat készítése.

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2015. január 1-jével kiválik a Tordasi
Közös Önkormányzati Hivatalból, s a Váli Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz csatlakozik. A kiválás után így hi-
vatalunk Tordasi Polgármesteri Hivatal nevén folytatja
működését, s illetékességébe kizárólag Tordas Község
közigazgatási területe tartozik.
A tordasi hivatal működését és az ügyfélfogadási
időpontokat e változás nem érinti.

dr. Matota Kornél jegyző

2015. január hónaptól lehetőség van az étkezési díjak
átutalással való kiegyenlítésére. Amennyiben a jövőben
átutalással szeretnék rendezni gyermekük étkezési díját
a gyermek által hazavitt nyilatkozat kitöltésével
jelezhetik felénk. A nyilatkozat a tanév végéig szól, a
számlák ennek megfelelően kerülnek kiállításra.
Számlaszám: 117360821536309706910000
Közlemény rovatban kérjük: gyermek neve, osztály 
(csoport neve), befizetési hónap.
Észrevételeiket, kérdéseiket a penztar@tordas.hu e-mail
címre küldhetik.

Ahogy az időjárás engedte, az önkormányzat brigádja
megkezdte a ravatalozó mögötti régi temető ligetessé
alakítását. Ennek első lépéseként a fákat, bokrokat met-
szik meg egy újabb 10-15 m-es sávban, illetve
megtisztítják a területet a felesleges, elburjánzott
aljnövényzettől. A temetőnek ez az utolsó része, mely
már évtizedek óta gondozatlan volt. Mostantól viszont
ugyanúgy karban lesz tartva, mint a többi terület.

Bizonyára többeknek feltűnt és írtunk is róla, hogy
tavaly néhány helyen megváltoztak a közlekedési szabá-
lyok. Így egyirányú lett a művelődési házzal szemközti
parkoló és megállni tilos tábla került a Sajnovics szobor
mellé. Eddig csak figyelmeztettek a rendőrség emberei,
mostantól azonban már bírságolni fogják a szabályta-
lankodókat. Duplán szabálytalan az, ha valaki a forga-
lommal szemközti út szélén áll meg. Továbbra is
érvényes az útkereszteződéstől számított 5 méteren

belül történő megállás tilalma (iskola környéke), mely
nem csak a többi autóst, hanem a szabálytalankodó
gyermekének a testi épségét is veszélyezteti. Próbáljunk
időben indulni otthonról (ha nem megy, állítsuk előre az
óráinkat), álljunk meg szabályosan (még ha az nincs is
szemben az intézmény bejáratával), mert jobbat tesz az
a néhány méter séta, mint ha baj történne. Vigyázzunk
egymásra!

Tájékoztatás hivatali változásról Iskolai és óvodai étkezési díjak

Figyeljünk a közlekedésre!

Kerékpárút építés

Tovább szépül a temető

Tordas Község képviselőtestülete 2014. december
17én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:

• döntött a Tordas-Gyúrói kerékpárúthoz kapcsolódó
kandeláberek szállítása és telepítésével kapcsolatos

ajánlatokról
• döntött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási
szándékokról



Művhouse party
A tavalyi év zárásaként, az újév ünnepléseként sor került
a második Művhouse party-ra január 10-én. Kimondot-
tan jó hangulatúra sikerült az este, sokan töltötték
velünk az év első buliját a házban. A 90-es évek korai és
kései slágerei szórakoztatták az arra kíváncsiakat. Sokan
sokfelől segítettek, hogy ez az este létrejöhessen, ezúton
is szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, akik hoz-
zájárultak. Mindenkinek köszönjük, aki eljött.

2015ben is folytatódik a Hangya
Szabadegyetem
Az újság megjelenése előtt már lezajlik az év első
előadása. Mint azt az előző számban láthatták, Vida Tóni
beszél a tavalyi év „névadójáról”, Herman Ottóról. Ha
minden úgy alakul, ahogy elképzeltük, február 5-én lesz
a következő alkalom. Egyelőre még egyeztetések folynak
az előadás konkrétumait illetően, így pontos címet
sajnos még nem tudunk hirdetni, azonban kérünk min-
denkit, figyelje a falu honlapját, valamint a művelődési
ház facebook oldalát, amint tudjuk, közzétesszük a vég-
leges programot. Egy azonban biztos, idén is érdeke-
sebbnél érdekesebb emberekkel, történetekkel
találkozhatunk majd.

Farsangi mulatság
Február 13-án este farsangi bulit szervezünk a házba. A
részleteket figyeljétek facebook oldalunkon, illetve a falu
hirdetőtábláin.

Kiállítás a nagyteremben
Február 22-én vasárnap kiállítás nyílik Kása Béla
fotóiból „Pásztorok” címmel. „Kása Béla fekete-fehér
fotóin egy, a városi emberek számára szinte már-már
egzotikus világot örökít meg. A főszereplők a pásztorok,
viseletük, és természetesen az arcuk, hiszen Béla kiváló
portréfotós.Ennek titka az egyénekkel történő kapcso-
latteremtés. Az agyban, a szívben, a lélekben történik
meg az expozíció, mondja erről Béla.”/Szabó Zoltán –
Fejér Megyei Hírlap/

Ismét eltelt egy év, újabb
esztendő indult útjára. A
hosszú szünet után bizony iz-
galommal, élményekkel tel-
ve jön vissza az óvodába
nemcsak a sok gyermek,
hanem a felnőtt dolgozó is. A gyerekek alig várják, hogy
mesélhessenek otthoni- és ünnepi élményeikről. De te-
kintsünk vissza egy kicsit a múltba:
December hónapban számos programon vettek részt a
gyerekek. A hónap egyből az első adventi, vasárnapi
gyertyagyújtással kezdődött, mely alkalmából a Katica
csoportos gyerekek köszöntötték több más fellépővel
együtt az ünnep közeledtét a Hangya Művelődési Ház
előtt.  A rendezvényen szép számmal jelentek meg a
szülők és az érdeklődő falubeliek is. Ez úton szeretnénk
köszönetet mondani a szülői segítségért, a sok sü-
teményért, az előkészületekben nyújtott segítségért,
valamint a karácsonyi vásárunkra készített ötletes dol-
gokért!
December 5-én óvodánkba látogatott a Mikulás. A gyer-
mekek örömmel, ám néhányan bizony megszeppenve
fogadták a különleges vendéget. Ezen a napon nézhettük
meg a javarészt fiatalokból összeállt csoport elő-
adásában a Mikulás mesét, mely után a gyermekek min-
degyike Mikuláscsomagban részesült.
December 8-ával kezdődő héten hagyományainkhoz
híven mézeskalácsot sütöttünk. Minden csoportban
nagy volt a sürgés-forgás. Készültek az ünnepi
meglepetések is.
December 17-én, karácsonyváró ünnepségünkön láthat-
tunk bábelőadást, melyet ez úton is szeretnénk
megköszönni a Bokros családnak és barátaiknak!
Ugyanezen a napon tekinthettük meg a Katica csopor-
tosok karácsonyi műsorát is. Vendégeket is hívtunk ün-
nepségünkre; örülünk, hogy megtiszteltek jelenlétükkel!
Január hónapban egészséghetet tartottunk, melynek
része a Dohányzás megelőzési programunk.

Itt a Farsang időszaka. Februárban izgatottan készülünk
majd e jeles napra, melyet február 19-én tartunk.
Mindenkinek boldog újévet kívánunk!
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A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

MESEVÁR
ÓVODA

HÍRE I
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„A világ valamennyi erdejében nincs két egyforma fa. És
nincsen két egyforma ember. Az egyenlőség természetel
lenes elméletét a gyöngék, a törpék és a tehetetlenek
találták ki abból a célból, hogy saját színvonalukra
kényszerítsék az erőset, a nagyot és a tehetségest,…a
művészek nem csupán egyéniségek, de kiváltságosak is az
emberekközött… „

Wass Albert: Átoksori kísértetek (részlet)

Ezzel a mottóval került megrendezésre 2014. december
13-án, az ötéves Gatyamadzag zenekar „BIG” koncertje.
Zenész növendékeink elképesztő repertoárral álltak ki

a színpadra, mely „Kösd föl a gatyád” címmel CD
lemezen is hallható. A felvételekben aktívan
közreműködött Neuverth Kristóf technikus és
Fazekasné Domak Anikó népzenetanár. A lemezhez hoz-
zájuthatnak Tomai Zitánál.
Vezető művésztanáruk Kovács Márton Bence, „Junior
Príma” díjas népzenész. Az ő keze által,
kezdeményezésére alakult öt esztendeje a Gatyamadzag
zenekar. 
Alapító tagok: Szilágyi Szabolcs, Turú András
hegedűsök, Konczos Vince, Kerényi Tamás brácsások,
Somlói Tamás bőgős. Később csatlakozott hozzájuk Cse-
likovics János bőgős.Takács Szilárd brácsás és Násztor
Eszter énekes. A tehetség, az odaadó kitartás, a stílus
tisztaságára való törekvés és merészség jellemzi a
zenekart, ami párosul „Marci bácsi” virtuóz tudásával és
empatikus, fiatalos, közvetlen pedagógiai érzékével.
Gratulálunk nekik! 
Fontos ismételten megköszönni a szülők végtelen segít-
ségét, anyagi és erkölcsi támogatását, hiszen ha a családi
háttér is segíti a fiatalokat, csodákra képesek.
2015. január 21-én lezajlott a Fejér megyei Pesovár Fer-
enc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei
verseny utolsó területi elődöntője Tordason. Iskolánkból
kilenc énekes és hangszeres szólistát, egy ének kettőst,

egy ének hármast, két éneklő csoportot és két zenekart
neveztünk. Reméljük, többen továbbjutnak a megyei
döntőre, mely február 27én, Soponyán lesz.
Furulyásaink is megmérettetnek február 7én,
Székesfehérváron a Megyei Furulya versenyen.
Fersch Andrea tanárnő öt tanítványával indul. 
Még egy érdekes eseményre hívnám fel a figyelmet.
A Hagyományok Háza ismételt felkérésére február 12
én, a „Figurás bérlet” keretében egy órás
ismeretterjesztő műsort adunk Mezőkölpény „Szép
fársáng”-nak nevezett szokásait, táncait, viseletét,
népzenéjét feldolgozva. Ezt a hatalmas feladatot több
sikeres műsor után idén is elvállaltuk. A műsorban
közreműködnek a Tordasi Pillikék nagyobb korcsoport-
tal, népzenész növendékek és népzene, néptánc
tanáraink.
Amezőkölpényi farsangi szokás énekes dallamának
szövegével szeretnék szebb jövőt kívánni minden
kedves olvasónak:
„Rengesd uram a gyermeket, 
Én megyek a bálba.Ott lesznek a szép legények, 
A nagy mulatságba.
Fehér kötény van előttek, 
Leszakadt a ránca.Rengesd uram a gyermeket, 
Hadd menjek a bálba.”

Az iskola 2003-ban alakult első zenekara a Tűz Lángja
zenekar, eredeti felállásban, a képen látható sorrendben:
Szabó Rubinka ének, Cseh-Szombathy Péter furulya,
Máté Simon dob, Salamon Soma és Kis Krisztián furu-
lyák, Máté Borbála ének. 

Németh Ildikó a művészetoktatás vezetője

MŰVÉSZETOKTATÁS
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Kedves Olvasók! 
Az idei első könyvajánlóban először is elegendő időt,
lehetőséget és kedvet kívánok a kikapcsolódáshoz, és
kikapcsolódásként az olvasáshoz.
Most, a tél közepén az időjárás hol kegyesebb, hol kevésbé,
de bízom benne, nem lesz akadálya, hogy felkeressék a
könyvtárat, és megtalálják a kedvükre való könyvet.
Remélhetőleg lesz ilyen az újonnan beszerzettek között,
vagy jut idő a régebben tervezettek elolvasására is.
Nagy öröm számomra, hogy már most, az év elején sokan
beiratkoztak, és azok is jönnek, akik hosszabb ideje nem
tudtak.
Kedvcsinálónak néhány cím az új könyvek közül:
Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón – a szerző neve garan-
cia szülőknek és gyerekeknek egyaránt, hogy kalandos és
figyelemfelkeltő történet várja a kis olvasókat. A kötet a
Most én olvasok! - sorozat első darabja, kortárs szerzők
írnak különböző nehézségi szinten az olvasni tanuló gye-
rekeknek. A sorozat Berg Judit négy könyvével indul, ame-
lyekben négy tökmag: Benő, Minka, Rézi és Palkó kalandjait
követhetjük nyomon.
Kalandokból a nagyobbaknak is jut, mégpedig Irene Adler
Sherlock, Lupin és én című könyvében. A történetben
Irene Adler kislányként ismerkedik meg a híres nyomozóval
és a gáláns szélhámossal (akik egyébként gyerekkori bará-
tok) egy tengerparti városkában, Franciaországban.
Találkozásuk egybeesik egy rejtélyes bűntény, valamint a
Pikk Dáma ellopott gyémánt nyakék utáni nyomozással. Az
eszes és kíváncsi Irene a fiúkhoz csapódik, és a trió tag-
jainak hajmeresztő kalandokban van részük. A regényben
természetesen győzedelmeskedik a jó, a különc kis figurák
megismerik az igaz barátság erejét, és azt, hol a határ bá-
torság és vakmerőség között. 
És kalandok a Tűz és Jég dala – rajongók számára, amíg az
új évadot megnézhetik: George R. R. Martin A Hét
királyság lovagja című kötetében kisregényeket olvashat-
nak, amelyek Westeros múltjába visznek vissza.
Báthory Anna története is folytatódik az Úrasszonyok –
trilógia második kötetével, A nádor asszonyai cíművel.
Ugron Zsolna könyvében meglepő fordulatokkal meséli

tovább hőseinek és hősnőinek a sorsát. Olyan kérdésekre
keresve a választ, hogy lehetséges-e önzetlenül támogatni
azt a férfit, aki valaha elutasította a szerelmet, hol talál-
hatja meg a boldogságát egy magányos, száműzött nő.

Szeretettel várok ebben az évben is mindenkit a könyvtár-
ban!

Varga Szabolcsné

Örülök, hogy érdeklődsz a Tordasi futó-klub
iránt.
Ez egy nem-hivatalos klub, egyszerűen
baráti/ismeretségi alapon működik. A futó-
klub célja, hogy a Tordason, vagy a környező
településeken élő futás iránt érdeklődő embereket
összehozza, hogy megismerjék egymást, tudjanak
egymásról, információt cseréljenek, esetleg közös
edzéseket, futásokat, versenyeket szervezzenek.
Tagjaink közt vannak teljesen kezdők, haladók, és ultra-
futók is. Mindenkit szívesen látunk akit érdekel a futás.
A tagság semmiféle kötelezettséggel nem jár, tagdíj
nincsen. Csak futkorászni kell, amikor és ahogy jólesik.
Annyit és olyan tempóban ahogy jólesik. Egyedül vagy
társaságban.
A klubon belüli ismeretség alapján az emberek gyakran
összebeszélnek és elmennek ketten, hárman, vagy
többen egy kis kocogásra, vagy akár versenyre is.
Gyakran osztunk meg infókat futócipővel és ruhával
kapcsolatban, vagy versenyinformációkat, vagy csak
hogy merre érdemes futni.
Jó páran, de nem mindenki, a futásainkat naplózzuk az
edzesonline.hu weboldalon. Itt létrehoztunk egy csopor-
tot, meglepő módon a neve "Tordasi futóklub". Aki ebbe
belép az könnyebben láthatja a többiek naplózott futá-
sait. 
Jelentkezés: Gaál Tamás 70 334 6800  Szabó Attila 20
9365 066
Jó futást!

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves jelentkező!

Balaton Félmaraton, Tordas Futóklub

TO
RD

ASi FUTÓKLUB 
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Tordas Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület
adószáma: 18500165107

ELADÓ

Tordason, a Gyúrói úton 90110 m2es
lakások garázzsal és kerttel 10 M Ftért

megvásárolhatóak
A 06204776116 telefonszámon várom

az érdeklődését!

Sok év alatt alakult ki bennem egy kép arról, hogyan sze-
retném a gyerekeimet iskolásként látni, milyen lenne az
ideális iskola, amiben ők jól éreznék magukat. Időről-
időre olvastam tanárok, pszichológusok tollából
cikkeket, vagy éppen előadásokon hallottam a
véleményüket, és saját tanulmányaim közben is értek új
benyomások, amik formálták ezt a képet. Fontos volt
nekem a téma, hogy miként jó tanítani,tanulni, ezért
magam is kutattam újabb források után.
Úgy gondolom, mára kirajzolódott a kép: egy olyan kis
csoportot, közösséget képzelek el, ahol 5-8 gyerek egy
vagy több tanító segítségével otthon tanul. Gyorsabban,
könnyebben tanulnak így a gyerekek, szorongástól
mentesen. Szárnyalhatnak mindabban, amire nagyon
kíváncsiak, hiszen a kiscsoportban jut idő erre, és a
tanító ott van, hogy felkeltse az érdeklődésüket azon
témák iránt, amik elsőre nem voltak annyira izgalmasak
számukra. Van ideje és helye a játékosságnak, hiszen
sokkal egyszerűbb és maradandóbb játszva tanulni, és
ugyanígy nagy szerepet kap a saját tapasztalaton
keresztül való tanulás. Hiszen mennyire más elmondani
azt, hogyan csírázik ki a sárgarépa magja és miként lesz
belőle ehető zöldség, mint megtapasztalni az egész
folyamatot, tavasszal elültetni a kertben, és gondozni,
követni a fejlődését. Vagy – ahogy Vekerdy Tamás írja –
mennyire könnyebb annak a gyereknek a helyzete,
akinek matekból a fél és a negyed fogalmát nemcsak
megmagyarázzák, de kézzel foghatóvá teszik, például
úgy, hogy félbevágunk egy almát, majd a felet is félbe
vágjuk. Tessék, ez az egész, ez a fél, ez a negyed – jó étvá-
gyat! És miért is ne készíthetnénk el saját kezűleg Ma-
gyarország domborzati térképét, csak egy kis föld,
homok, víz és miegymás szükséges hozzá. Úgy gondo-
lom, hogy élvezetes, játékos módszerekkel sokkal

egyszerűbb a tanulás és maradandóbb tudás.
Ehhez a kezdeményezéshez keresek most családokat.
A csoportot 2015 őszén szeretném elindítani, de nem
kizárólag akkori elsősökkel. Valamivel bővebben a tanu-
lunk.blog.hu oldalon, illetve saját Facebook oldalamon
is írtam minderről. 
Most itt, a Kisbíró hasábjain keresztül szeretném kérni
azokat a családokat, akiket megszólít ez a kezde-
ményezés, hogy keressenek meg, találkozzunk,
beszélgessünk. És kérem mindazokat, akik úgy gondol-
ják, hogy az ismerőseik között valakit érdekelhet a téma,
adják tovább neki a hírt. Nagyon köszönöm!

Komoróczki Dóri
komodorka@hotmail.com

Otthon tanulunk

“...Hát ne fordulj vak hevedben
A világ és rendje ellen...
Úgy tekints az emberekre,
Hogy a föld se jó, se ferde:
Se gyönyör, se bú tanyája,
Csak magadnak képe, mása.
Ki sóhajtoz, ki mulat.
A világ csak  hangulat.”

Reviczky Gyula



Szeretettel köszöntjük a 2014. évben 

Czuppon-Takács Lili (01.20.) 
Czuppon-Takács Katalin,

Czuppon Róbert

Kása Lőrinc András (02. 11.) 
Szabó Kata Borbála,

Kása Kelemen

Tóth Kinga (01.19.)
Gál Tímea, Tóth Gábor

Farkas Enéh 2013.12.29. 
Varga Kitti, Farkas Zsolt

Takács András (05.20.)
Csordás Erika,
Takács Miklós

Bélai Dániel Kristóf (06.15.)
Bélai-Sztastyik Dóra,

Bélai Milán

Márhoffer Máté (04.02.)
Veller Krisztina,
Márhoffer László

Popelka Dávid (06.12.)
Popelkáné Csizmarik Andrea,

Popelka Csaba

Tóth-Borostyán Viktória (04.18)

Tóth-Borostyán Brigitta,

Tóth Zoltán

Gál Péter Félix (04.29.)
Bikádi Aranka,

Gál László

Márhofferné Veller Krisztina
Olyan jó, hogy vagy nekem

Karomban ringatlak
Dúdolva altatlak.

Nézem álmos szemedet, 
Fogom csöpp kis kezedet.

Megsimítom arcodat,
Puha, selymes hajadat.
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született tordasi babákat!

Kalamár Manka (07. 31.)
Mihovics Márta,
Kalamár Zuárd

Csohány Jázmin (07.17.)
Szeghalmi Mária Erika, 

Csohány Tibor

Rusznyák - Madách Leo Valentin

(11.03.) Dr. Madách Gabriella,

Rusznyák Csaba

Mahó Judit Ingrid (11. 10.)
Kurucz Judit, 
Mahó Péter

Czeczei Boglárka (10.20.)
Áldott Ildikó,

Czeczei András

Kovács Benett (10.29.)
Kovács Petra,
Kovács Tibor

Albert Zsigmond (12.29.)
Dr.Sassi Lilla,
Albert Balázs 

Erdőhegyi Maja (07. 24.)
Erdőhegyi Zsuzsanna,

Erdőhegyi Zoltán

Kovács Gergő (08.18)
Kovács-Kalamár Kinga,

Kovács Péter

Craveró Adél (06.19.)
Mojzer Ágnes, 
Craveró Róbert

Hozzám bújsz szuszogva.
Mit láthatsz álmodba’?

Jó érezni ölelésed,
Finom, meleg pihegésed.
Megpuszillak csendesen, 

Olyan jó, hogy vagy nekem!
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A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

HÍREI

Rendszeres alkalmaink:
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Szerda 18 óra – Bibliakör

Péntek 18 óra – Konfirmáció
Vasárnap 9 óra –
Gyermekistentisztelet

Hivatali rend
Hétfő - Szabadnap
Szerda 8.30-11.00 és 15.00-17.00
Csütörtök - Látogató nap
Péntek és Szombat 15.00-17.00

Hivatali időn kívül is szeretnénk készen állni minden lelki szolgálatra!

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

• Tel.: 22/468-519

•Mobil: 20/445 6656

A karácsony és húsvét közötti
időszakban egyházi hagyományaink
szerint figyelmünk középpontjában
az emberré lett Isten, Jézus Krisztus
személye áll. Idén különösképpen
így van ez, amint évünk vezérigéje
elénk adja Jézus szavait: „Én vagyok
az út, az igazság és az élet, senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam.”
(Jn 14,6) 

Mi más lehet egy keresztyén
gyülekezeti közösség célja ebben a
világban, minthogy Isten megis-
merésében egyre előbbre haladjon?
Nagy kincs pedig, hogy Isten az utat
is megadja a hozzá való eljutáshoz:
Jézust. Így hívjuk mindazokat, akik
ezen az úton az idén is szeretnének
előbbre jutni: Isten felé, Jézussal.

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Böjti hitmélyítő estéket tartunk
február 19-21. között, esténként 18
órától. Az estéken Farkas Balázs
István, váli református lelkipásztor
hirdet igét. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

Polgárőr társainknak és támogatóinknak köszönjük a
tavalyi egész éves munkát és támogatást. Mindenkinek
Boldog Új Évet kívánunk.

Továbbra is várjuk a szolgálatra jelentkezőket, a
munkánkhoz hozzájáruló támogatókat, és az adózásnál
felajánlható 1 %-okat.

Tordasi Polgárőrség vezetősége

Jézussal, Isten felé

HÍREI

Tordasi Polgárőrség  adószáma:  19097439107

Referenciával gyermekvigyázást és takarítást vállal januártól
Tordason vagy Martonvásáron

pedagógus hölgy. tel: 06 305897007
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Amikor elkezdtem dolgozni, időszakos munkákat – sze-
zonmunkák – vállaltam. Tokajban dolgoztam, Tarcalon;
őszi szezonban. Répaszedés, takarmánykaszálás.  Aztán
a Tiszalöki Erőműnél is dolgoztam, egy villamos erőmű
épült Tiszalökön, ott voltam pár hónapig. Csak addig
szólt a szerződés, amíg befejeződött. Utána aztán, mikor
elértem a 20 évet, bevonultam katonának. Két évig
voltam katona, ’51-’53ig. Aztán ’53. november 2-án
leszereltem, aztán elmentem Sajószentpéterre a szén-
bányába pénzt keresni. Egy ismerősünk erre került Tor-
dasra, rendőr volt, ő ismerte itt a körülményeket. Ott
Szabolcs megyében munkalehetőség nemigen volt.
Sokat kellett ingázni, ha az ember meg akart élni. Aztán
annak az ismerősnek a befolyása alá kerültünk, és bea-
jánlott bennünket az akkori termelőszövetkezet el-
nökének. Aztán az írt nekünk egy levelet – a TSZ elnök
elkérte a címet – leírta a lehetőségeket. Hogy szolgálati
is van, tehát családokat tudnak alkalmazni, és szeretettel
várják, hogy idetelepedjünk. Így jöttünk ide ’65-ben.
Tordason szarvasmarha-tenyésztésben dolgoztam.
Kezdetben, mint új ember, mikor kezdtem, pakoló-
munkásnak osztottak be. Aztán onnan bekerültem a
szarvasmarha-tenyésztésbe, onnan is mentem
nyugdíjba. Az úgy volt, hogy egyik huszonnégy órában
volt az egyik ember, a másik huszonnégy órába váltotta
a másik. És négyszáz állat volt. Vemhes állat, amik mikor
megszaporodtak, lett belőlük nyolcszáz. Ez egy em-
bernek a gondjára volt bízva. Ketten voltunk, de egy-
szerre sosem voltunk ott. Mindig csak egy volt. Télen
bent voltunk ilyen nyitott istállóban, csak teteje volt,
oldala nem. Ilyen karámszerű, ridegtartás volt ez.
Tavasszal meg kimentünk a határba, körülhúztuk a vil-
lanypásztort a legelő körül, és ott legeltettünk. Télen
leellettük a teheneket, tavasszal mehettek ki borjúval
együtt a legelőre. Majd csak késő ősszel, mikor leesett a
hó, akkor mentünk be a központba. Volt egy lakóbódé -
traktor kocsi lett átalakítva – abban tartózkodtunk. 

A kelenföldi textilgyárban dolgoztam negyvenöt évet, 3
műszakban. Egy munkahelyem volt. A gyár nem a leg
modernebb volt akkor. A régi gépek mások voltak. Nyolc
van éves gépek is voltak. Aztán kezdtek új gépek is jönni.
Voltak a problémák a szerelésnél. Volt olyan, hogy reggel
fél héttől este nyolcig dolgoztunk. Kiemeltek, és ott kellett
lenni, mert a gépeket össze kellett szerelni. Mert akkor

terv volt. A tervnek meg kellett lenni, nem lehetett csak
úgy vacakolni. Az igazgató is ott járt, hogy mikor indul el.
Más volt akkor is, más ma is. Nem nyolcvanhét évesek
voltunk, hanem fiatalok. Művezető voltam a végén.
A legrosszabb valami. Sok mindent átéltünk, de hát az
ember már sok mindenre nem emlékszik.

Fölkerültem Pestre a kollégiumba. Elmentem a Vas
utcába, ahol picike kis babák voltak, hogy a gyakorlatban
is ismerjem meg. Annak idején gyorstalpaló iskolák
voltak, nem volt ilyen, hogy három évig kellett. Tíz
hónap alatt diplomát kaptál. Lehetett az akárki, mérnök;
akárki. Meg volt határozva. Elmentem a Vas utcába.
Egyenruhába voltam, ápolóiban, és mire jöttem volna,
hogy megyek haza a szüleimhez, hogy elcseréljem a
ruháimat téli ruhákra, ellopták az összes dolgomat,
semmi nem maradt. Se pénzem, semmim. Hazamentem,
és a szüleim azt mondták, hogy kislányom, nem marad-
hatsz tovább, ha ilyen lopós társaság van. Sehogy nem
lettek meg a ruháim. Volt a családomban a nagyszülők
által egy rokon, és azt mondta, beviszlek téged az
irodába. Egyik napról a másikra odakerültem abba a IV.
kerületi áruházba, betettek egy olyan pulthoz, ahol kávét
kellett főzni. Ez 51-ben volt. Egy pillanat alatt megtan-
ultam. Egy szép pirospozsgás kislány voltam. Olyan
egészséges kislány, és rém szorgalmas voltam. Megta-
nultam, és nagyon meg voltak velem elégedve. A házi-
asszonyok jártak mind vásárolni. Nem olyan presszó
volt, mint mai nap, hogy beülnek szórakozni. Itt nem
lehetett kávéhoz hozzájutni, úgyhogy odajártak regge-
lenként. Sőt annyira, hogy a kávézaccért is mindig
könyörögtek, hogy gyűjtsem össze. Nem lehetett kapni,
mert jegyrendszer volt. Január elsején jött egy osztrák
cég, megvásárolta ezt az üzletet. Azt mondta: te
maradsz, te mész. És én maradtam. Ezen az ágon dol-
goztam 33 évig a Csemege Kereskedelmi Vállalatnál.
Nagyon megbecsült munkaerő voltam; mindig ra-
gaszkodtak hozzám.

folytatásbn: A falu élete

Munka
Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszki Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.



A szabad vízen tartózkodást a 46/2001.

(XII. 27.) BM rendelet, „A szabad vízen

való tartózkodás alapvető szabályairól”

tartalmazza. Ugyanezen jogszabály 5-6.

§-ai vonatkoznak a jégen tartózkodásra:

5. § (1) A szabad vizek jegén

tartózkodni azokon a helyeken szabad,

amelyek nem esnek tiltó rendelkezés

alá.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni

csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárd-

ságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén

tartózkodni:

a) éjszaka és korlátozott látási vi-

szonyok között;

b) járművel, a biztonságos

munkavégzés kivételével;

c) kikötők és veszteglőhelyek területén;

d) folyóvizeken.

(4) A (2) és (3) bekezdésben

meghatározott feltételek és tilalmak

nem vonatkoznak a folyókon kialakult

jégtorlaszok megbontását - jégkár

megelőzése vagy elhárítása céljából -

végző szakszemélyzet tevékenységére.

6. § (1) Aki jégen jégkitermelést folytat,

vagy a halak oxigén ellátását biztosító,

1 négyzetméternél nagyobb léket vág,

köteles a jégmentessé vált területet 1

méteres magasságban elhelyezett,

legalább 10-10 centiméter széles, piros-

fehér csíkozású korláttal ellátni. A

kihelyező a jégmentessé vált területet

jelző eszközöket köteles eltávolítani a

figyelmeztető jelzés elhelyezésére okot

adó körülmény megszűné-sekor.

(2) Aki a jégen 1 négyzetméternél

kisebb léket vág, köteles a jégmentessé

vált területet legalább 50 méterről jól

felismerhető módon megjelölni, amely-

hez a vízparton található természetes

anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz

ágak) is fel lehet használni.

(3) Jégkitermelés vagy más jégen

történő munkavégzés esetén a munkál-

tató köteles figyelőszolgálatot szervezni

és mentő eszközöket biztosítani.

A nagyközönségre az 5. §. vonatkozik. A

Velencei-tó 2014. december 31-én

körbe lett táblázva, amely 2 féle táblából

áll. Az egyik konkrétan tiltja a jégre

lépést, a másikon figyelemfelhívás sze-

repel a jég veszélyességére vonat-

kozóan.

A tiltásnál a fenti BM rendelet 5.§. (1)

bek. értelmében a Rendőrség feladata

egyértelmű, az ott tartózkodókat

távozásra szólítja fel. Ugyanezen

bekezdés "c" pontjában vannak a

kikötők és veszteg-lőhelyek, illetve a

táblával tiltott helyek esetében, amelyek

szintén tiltottak a jégre lépők számára.

A tiltás ellenére jégen tartózkodókat a

rendőr figyelmeztetheti, bírságolhatja

(5-50.000,- Ft), valamint feljelentheti.

A kitáblázott veszélyre való figyelemfel-

hívásnál a Rendőrség a jégen

tartózkodók figyelmét felhívja a szabá-

lyok betartására, illetve szükség esetén

tanácsokat ad a beszakadások esetén

teendőkre. Pl:

lehetőség szerint egyedül ne kor-

csolyázzunk;

főleg a kijelölt pályákat használjuk, ahol

többen vannak, valamint felügyelet is

van;

mobiltelefon legyen nálunk; 

beszakadáskor ne essünk pánikba,

hanem az arra haladóktól kérjünk segít-

séget, ha távolabb van csak másik

ember, kiabáljunk;

próbáljunk meg a fagyos vízből – akár a

jégre felfekvéssel, vagy a jeget magunk

előtt addig törve amíg az nem kellő

vastagságú ahhoz, hogy arra ráfeküd-

jünk – minél hamarabb kijutni, mert az

emberi szervezet 1-2 perc után elkezd

kihűlni, az erőnk elhagy; ha van

lehetőségünk vigyünk magunkkal

kötelet; hívjunk segítséget.

Az éjszaka és a korlátozott látási vi-

szonyok fogalmát az 57/2011. (XI.22.)

NFM. rendelet, a víziközlekedés

rendjéről (hajózási szabályzat )

határozza meg (I. rész, 1. fejezet, 1.01

cikk, „d” pont, 6,7 és 10.fordulata: 

Éjszaka: a napnyugta és a napkelte

közötti időszak;

Nappal: a napkelte és a napnyugta

közötti időszak;

A korlátozott látási viszonyok: köd,

homály, hóesés, zápor vagy egyéb ok

által korlátozott láthatóság (pl: nagy

füst, ami nádvágók környezetében

várható).

A lékhalászat a Velencei-tavon nem

jellemző, a lékhorgászat inkább. Ezek

megjelölésének ellenőrzése nehezebb

feladat, és általában a tó belsőbb

területeire jellemző.

Jelenleg a tó jege nem kellő szilárdságú.

Általában nem kellő szilárdságú pl.:

melegvizű befolyásoknál (Velence Spa

és Agárdi csónak-kikötőnél ahol a ter-

málvizek befolynak); nádasok mellett;

tó közepénél ahol a madarak kifürdik.

Jégvastagság miatt a www.kdtvizig.hu

oldalát, vagy a kijelölt jégpályákat

üzemeltetők oldalait érdemes látogatni.

Baj esetén a 112. segélyhívót, vagy a
Gárdonyi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztály, Víziközlekedési
Alosztályának  06209281529 mo-

bilszámát tárcsázzák, ahol munkatár-

saink 08.00-20.00 óráig készenléti ill.

normál szolgálatot látnak el egy, a jégből

mentésre is alkalmas felszereléseket

tartalmazó szolgálati gépkocsival.

Kérjük ne feledjék, hogy a Rendőrség je-

lenléte nem helyettesíti a felelősségtel-

jes magatartást!

Vigyázzanak Önmagukra és Egymásra,

hogy a tél, a sportolás valóban örömöt

jelentsen!

2014. január 09.

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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Teremtőkert Egyesület
adószáma: 18144150107

A MOL egyedülálló környezetvédelmi programot hirde-
tett meg 2006-ban, melynek alapvető célja, hogy  támo-
gatás segítségével településeink még több és szebb
zöldfelülettel gazdagodhassanak. A program azonban
nemcsak környezetünk megóvását tűzte ki nemes
céljául, hanem a közösségek összefogását, a kör-
nyezettudatosság erősítését is.  
Fontos szempont, hogy a program kizárólag őshonos
növények telepítését támogatja, valamint elvárás az is,
hogy a kivitelezésre környezetbarát módon és közösségi
akció keretében kerüljön sor. 
Egy-egy pályázó átlagosan pár százezer forintnyi támo-
gatásban részesülhet. A megpályázott összeg 60%-át
őshonos növények vásárlására kell költeni, emellett
pedig a teljes programköltség 20%-át kell saját for-
rásként biztosítania a minimum 1500 m2-es, mindenki
számára látogatható zöldfelület megújítása során. 

Egyesületünk sikeresen vette a két fordulós pályázat
első akadályát. Jelenleg a második forduló előkészítésén
munkálkodunk.
Célunk, hogy az alkotóház környezetében egy olyan min-
denki számára, mindenkor nyitott szabadtéri közösségi
teret hozzunk létre, amely a hagyományos kertművelés
és annak bemutató jellege mellett különböző életkorú
és igényű embereknek ad lehetőséget találkozásokra,
beszélgetésekre, összejövetelekre, játékra, kisebb prog-
ramok megvalósítására.

A jelenlegi állapotot és a jövőbeni igényeket felmérő
kérdőíveinket a lakosság széles rétegeihez tudtuk eljut-
tatni hírlevelünkön, a honlapunkon, a programjainkon
és a helyi piacon való személyes megkeresések által. A
rajzszakkörös gyerekek fantáziadús, színes alkotá-

saikkal mondták el igényeiket. A fiatalok a FB közösségi
oldalon létrehozott csoportba töltötték fel képek for-
májában az ötleteiket a kert megújítására vonatkozóan.
Bottáné Babi önzetlen szakmai segítségével már készül-
nek a rajzok és a növénylista is. 
A Teremtőkert Facebook oldalán létrehozott albumban
folyamatosan nyomon követhető a tervezés és a meg-
valósítás minden fázisa és fejleménye. 
Szeretettel várunk Téged is a TEREM- tő-KERT lelkes és
tevékeny csapatába! A cél elérése érdekében
mindennemű felajánlást és segítséget hálásan
köszönünk! 

Teremtőkertesek

Kedves Olvasó!

A HÍREI

Bori tavas kertje híddal, hintával, virágoskerttel
és kutyusokkal

Szofi gyümölcsfáa, virágos tavas kertjében tűzrakó, bunki,
sátor és pihenőpad is van, amit kisállatok is szívesen laknak



tordasi kisbíró 2015. Február                    a tordasi önkormányzat lapja

14

Jővöt nekik is Alapítvány
A „Jövőt Nekik is” Alapítvány  köszönetét fejezi ki minden  támogatójának, aki jövedelem
adója 1%-ának felajánlásával hozzájárul az alapítványi célok megvalósulásához, a tor-

dasi otthonban élő értelmi fogyatékos emberek életminőségének javításához.Bízunk  fi-
gyelmükben, támogatásukban, segítségükben!

„JÖVŐT NEKIK IS” ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18481594-1-07

Az önkéntesség személyes elhatározásból született,
közvetlen anyagi haszonnal nem járó tevékenység, ame-
lyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy al-
kalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó, a
közösség és környezet jobbá tétele érdekében végeznek.
A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet
(pl.: bármely alapítvány, egyesület), vagy állami/önkor-
mányzati intézmény-, ritkább esetben for-profit szer-
vezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. 
Másképpen, önkéntesnek nevezhetünk minden olyan
személyt, aki ellenszolgáltatás nélkül munkát végez, fe-
ladatot lát el. Az önkéntesség tág fogalom, hiszen sok
ember végez munkát mindenféle juttatás vagy ellenszol-
gáltatás nélkül különféle szervezeteknél, illetve sok
ember segít a környezetében élő embereknek,
közösségeknek baráti és szívességi alapon. 
Jogi szempontból az önkéntesség ingyenes polgári jogi
szerződés, ahol az elvégzett munkáért, nyújtott szolgál-
tatásért ellenérték nem jár. Szerződést nemcsak írásban,
de szóban vagy akár ráutaló magatartással is lehet kötni.
Vagyis, ha a felek (akár szóban, írásban vagy ráutaló ma-
gatartás révén) megállapodtak a feladat mibenlétében
és annak ingyenes mivoltában, már létre is hozták az
önkéntes munkára vonatkozó szerződést.
Közkeletű tévhit, hogy az önkéntesség a középkorú,
középosztálybeli nők tevékenysége. 
Az önkéntesség azonban kutatások, a hazai és
nemzetközi tapasztalatok szerint minden 
korosztályt és társadalmi réteget érinthet. A gyerekek
társadalmi beilleszkedése, oktatása és nevelése során
például fontos cél, hogy később közösségük aktív tag-
jaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdők szempontjából
előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő
környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások
viselik helyettük. Különösen fontos a nők
munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének
elősegítése is. A nyugdíjas önkéntesek  számára a szabad

„erőforrások” hasznosítása éppúgy, mint a magány és a
passzivitás elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. 
Emellett egyre több gazdálkodó szervezet figyel fel a
arra, hogy alkalmazottainak önkéntes munkára való
ösztönzése elősegítheti az alkalmazottak csapat-
szellemének és kreativitásának növekedését, javítja a
cég adott közösségen belüli elismertségét és jó hírét.
Amikor 2005-ben a Köt. elfogadásra került, a cél az volt,
hogy a különböző önkéntes tevékenységek közül
kiemeljék és támogassák az ún. „közérdekű önkéntes
tevékenység”-et, ahol az önkéntesség fenti általános
meghatározását kiegészítették a közérdekű
tevékenységi kör és a fogadó szervezet meghatározásá-
val. A Köt. rendezett keretet kíván adni a szervezett
módon folytatott önkéntes tevékenységnek, illetve
tisztázni törekszik az önkéntes és a fogadó szervezet
vagy intézmény közti viszony alapvető szabályait.
Fontos, hogy minden önkéntes tisztában legyen azzal,
hogy önkéntes tevékenységet a Köt. hatályán kívül más
szervezeteknél (pl.: nem közhasznú szervezeteknél vagy
akár szervezeti kereteken kívül) és a közérdekű
önkéntes jogviszonyon kívüli jogviszony keretében (pl.:
egyesületi tagság, polgári jogi szerződés) is lehet
végezni. Értelemszerűen viszont az ilyen további
tevékenységekre nem vonatkoznak a Köt.-ben a
közérdekű önkéntes tevékenységekhez biztosított ked-
vezmények. 
Amit az önkéntes szerződésekről tudni kell…..
Az önkénteseket fogadó civil szervezetek – legyen az
közhasznú vagy nem közhasznú- érdekében áll
önkéntes táboruk kialakítása, a közérdekű önkéntes
tevékenységek felhasználása céljai elérése érdekében.
Az önkéntesség kultúrája terjed, egyre többen éreznek
rá  az „adni tudás” ízére, az önkéntesség hozadékaira. 
Az önkéntes tevékenységek adminisztrálásának felvál-
lalása – mind az önkéntes, mind a fogadó szervezet 

Az önkéntesség...
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számára- egyre több előnnyel jár, bár ez a háttér az
alakulás, formálódás szakaszában tart! Azt minden eset-
ben jó tudni, hogy az Önkéntesek számára étkezés, szál-
lás, utazási költség, sőt jutalom – s egyéb juttatások is-
adómentesen biztosíthatók, de csak akkor, ha mögötte
szerződéses jogviszony áll.  Ehhez nyújt segítséget a

szervezetek specialitása szerint alakítható,  átültethető
dokumentumtár, melyet ajánlunk minden szervezet,
magánszemély figyelmébe!

Segítünk, hogy segíthessen!

Önkéntes Pont Tordas
„Jövőt Nekik is” Alapítvány

A SPORTEGYESÜLET HÍREI
2015. január 11-én a Tordasi
Öregfiúk csapat részt vett az
Ercsiben rendezett teremtornán,
ahol az induló 6 csapat közül a 3.
helyen végzett! A csapat tagjai:
Balassa László, Balogh Csaba, Csil-
lag Szilveszter, Ispán Zsolt, Jámbor
Tibor, Keresztesi Raul, Kiss Balázs,
Rácz Csaba, Szigeti Csaba.
Gratulálunk! 

Önkéntes Pont Tordas
A ,, Jövőt Nekik is”Alapítvány munkatársai februárban is várják Önöket

csütörtökönként a Hangya Művelődési Házban!

Délelőtt 10.0012.00  Segítünk, hogy segíthessen!
Sinkó Judit várja mindazokat a fiatalokat, szülőket , érdeklődőket, akik többet szeretnének tudni a
középiskolások számára kötelezően letöltendő iskolai közösségi szolgálatról, a helyi lehetőségekről.
Felvilágosítást és tanácsot ad  az önkéntes munkavégzésről, az értelmi fogyatékossággal élőket segítő
önkéntes tevékenységekről.  
Délutáni programjaink keretében integrált kézműves foglalkozások közben nem csak az újra-
hasznosítás különböző technikáival, hanem „egymással „ is ismerkedhetnek, egy-egy alkalmi alkotó
közösség tagjaként gyakorolva az elfogadást, az egymásra  figyelést.

Február 5.,12.,26. Integrált kézműves programok a papír újrahasznosítása témakörében

Február 19.én Új színfolt! 
Önkéntesség Portugáliában – Gali Rita önkéntes színes képes beszámolója 
A találkozások időpontja: 15.00-17.00 óra  Helyszíne: A Hangya Művelődési Ház közösségi terme

Megtisztelő érdeklődésüket a következő elérhetőségeken várja munkatársunk:
Email: onkentespont@jovotnekikis.hu
Mobil:06208243284

Tordas Sportegyesület
adószáma: 19820923107



Mentők: 104

Betegszállítás: 06 22/311-325

Orvosi rendelő: 06 22/467-527

06 20/390-15-05

Védőnő: Nagyné Schubert Réka

06 30/312-76-72

Gyermekorvos: (Martonvásár) 

06 22/460-637

Orvosi ügyelet: (Ercsi) 

06 25/492-021 

Gyógyszertár:

Martonvásár: 06 22/460-019

Tordas: 06-22/467-324

Defibrillátor: 06/20-413-93-30

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107 vagy 06 22

/460-007;  06 20/969-59-63

Polgárőrség telefon:

06 30/630-87-77

Általános segélyhívó: 112

Posta: 06 22/467-503

Iskola: 06 22/467-532

Óvoda: 06 22/467-502 (42-es m.);

06-20-245-03-26

Polgármesteri hivatal:

06 22/467-502

Csatorna ügyeletes telefonszáma:

06 80/203-895

EON (áram) műszaki

hibabejelentés: 06 80/533-533

EON (gáz): 06 80/424-242

Okmányiroda: 06 22/460-081

Szemétszállítás: 22/579-185

Szennyvíz, szippantás: 30/337-87-37
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Szabóné Hegedűs Mónika
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 10-ig.

Apróhirdetések
Tordasi magánszemélyeknek 30 szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magányszemélyeknek 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.

Keretes hirdetések
tordasiaknak nem tordasiaknak

egész oldal 20 000 Ft 25 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft 9 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetés-
nél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat számban történő, azonos terjedelmű megjelenés
esetén, előre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.

Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Dr. Jellinek Kinga
H: 8-10-ig

K: 16-18-ig

Sz: 16-18-ig 

Tanácsadás  8-10-ig

Cs: 8-10-ig

P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas: Dr. Harbula Ildikó

Dr. Kertész Tamás
H: 13-17-ig

K: 12-16-ig

Sz: 8-11-ig 

Cs: 8-11-ig

P: 12-16-ig

Gyógyszertár nyitva tartása:

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00

csütörtök: 8.00 – 12.00

Nyitvatartási időben hívható
telefonszám:

06-22/ 467-324


