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Gondolom, elég idô eltelt ahhoz, hogy mindenki megítél-
hesse, hogyan alakul Tordas élete az októberi választás óta. A
testület nagyobbik része számára újak a feladatok, de mindenki
erejéhez mérten teszi a dolgát. Munkánkról az újság hasábjain
olvashatnak ízelítôt.

Szerencsére a sokszor embert próbáló hétköznapjainkat
könnyebben elviselhetôvé teszik az olyan napok, amelyeken a
tordasiak együtt ünnepelnek, szórakoznak. Az április 27-tôl
május 1-ig tartó Tordasi Sportnapokon sikerült a régi hagyomá-
nyokat újakkal kiegészíteni, így többen vettek részt a rendezvé-
nyeken. Minden nap más, és más események vonzották az ér-
deklôdôket. A hagyományos para-kerékpáros verseny, az új
íjászverseny és az ifjúsági focikupa a versenyzôk és a szurko-
lók számára felejthetetlen élményt jelentettek. Május 1-jén a
fôzésé, kerékpározásé, futásé, a szórakozásé volt a fôszerep.
Mindenki hozzátette önmagát és ebbôl állt össze a Közösség.
Jó volt ennyi embert együtt látni a sportpályán. Köszönöm min-
denkinek a rendezvényekhez nyújtott anyagi és kétkezi segít-
ségét! Remélem, hogy most már egyre többen látják, hogy Tor-
dason jelenleg nem az értékek rombolása folyik, ahogyan egye-
sek elôre jelezték, hanem hagyományainkat féltôen ôrizve, újak
teremtése oly módon, hogy az Közösségünk épülését szolgálja.

Húsvétkor vendégek érkeztek a Párizs melletti Bessan-
courtból. A Tordason töltött három napon nagyon jól érezték
magukat, a hölgyeknek része volt a számukra ismeretlen lo-
csolkodásban is. Húsvét hétfôn aláírtuk a testvér-települési
megállapodást, és már folyik az ôszi franciaországi látogatás
szervezése. Ezúton is köszönöm a vendéglátó Benkei, Petz és
Konczos családok önzetlen segítségét, és Nótáros Éva négy-
napos nonstop tolmácsolását.

Fontos feladatunknak tekintem a rendezett falukép megôr-
zését, fejlesztését is. Ezen célok megvalósításakor nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül az önkormányzat anyagi lehetôségeit.
A megörökölt zilált költségvetés, továbbá a mindenki által jól
ismert kormányzati megszorítások nap, mint nap arra kénysze-
rítenek bennünket, hogy a rendelkezésre álló forrásainkat a leg-
hatékonyabban használjuk fel. Programunk csak akkor elfo-
gadható, ha a sok éve halogatott, immár elkerülhetetlen adó
emelések mellett takarékos, ésszerû gazdálkodást folytatunk.
Ennek szellemében például, a téli hónapokban a közterületek
fenntartását jelentôsen csökkentett óraszámban végeztük. Te-
kintettel a munkaügyi központ fél évre nyújtott bér és járulék
támogatására is, ezzel a döntésünkkel három millió forint köz-
pénzt takarítottunk meg. Az olvasóra bízom annak megítélését,
hogy ezért a megtakarításért túl nagy árat fizettünk-e azzal,
hogy egyesek szerint közterületeink ápoltsága elmaradt a meg-
szokottól. Engedjék meg, hogy itt külön megköszönjem azt a
bizalmat, amelyet közterület-fenntartó kollégáim tanúsítottak
az év elején, amikor megértették, és elhitték, hogy úgy tudjuk
rendezni munkaviszonyukat, hogy a falu jelentôs forrásokat ta-
karíthat meg anélkül, hogy ôket anyagi hátrány érné; köszönöm
azt az áldozatvállalást és szorgalmat, amellyel nap, mint nap
dolgoznak azért, hogy környezetünk rendezett és szerethetô
legyen.

A választást követôen a hivatal folyamatosan apadó létszá-
ma már-már a hatósági ügyintézés színvonalát veszélyeztette.
Június 1-tôl Czuczor Bernadett igazgatási elôadó személyében
a hivatal egy felkészült, a mai kor szakmai igényeinek mara-
déktalanul megfelelô kollégával gazdagodott. Külön szeret-
ném kiemelni és egyben megköszönni dr. Hekman Tibor he-
lyettes jegyzô úr lelkiismeretes munkáját. Köszönöm, hogy
vállalta a helyettesítést, és annak ellenére, hogy megállapodá-
sunk heti egy munkanapról szólt, az elmúlt hónapokban szinte
minden nap - beleértve a hétvégéket is - rendelkezésünkre állt.
Mindig igyekezett a hivatal érdemi irányításával foglalkozni.
Igaz, hogy ô senkinek sem küldött a falunkban már megszokott
erélyes hangvételû leveleket, de hiszem, hogy nem az ilyen
felszólító leveleken múlik az, hogy rendbe tudjuk-e tenni a há-
zunk táját, hanem fôleg saját magunkon. A sokat hangoztatott
összefogásnak mindnyájunk egyéni szorgalmában, igényessé-
gében is meg kell mutatkoznia. Ez határozza meg környeze-
tünk, közérzetünk minôségét. Ehhez túl kell nézni kerítésein-
ken, meg kell látnunk az utcáinkat, a tereinket, középületeinket.
Egyszóval a falut, amit szeretünk: Tordast!
  Szakítsunk idôt a családunkra, közösségeinkre. Ne hagyjuk
magunkat túlpörögni, ne a pénz hajszolása és szórása legyen
életünk értelme. Tegyünk inkább azért, hogy mások is jól érez-
zék itt magukat!

Juhász Csaba polgármester

KEDVES TORDASIAK!
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Többen jelezték, hogy az EON által végeztetett „metszés” nem
kellô körültekintéssel történt. Sajnos az EON gallytalanítási
munkálatainak kivitelezésébe nincs joga az önkormányzatnak
beleszólni, ezt a villamosmû biztonsági övezetérôl szóló
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet az alábbi módon szabályozza:
14. § (2) A biztonsági övezetben
j) csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthetô, illetve akkor
hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy nö-
vényzet esetében … kisfeszültségnél 1,25 m-nél jobban annak
legkedvezôtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramveze-
tôt. A rendelet alapján tehát azokat a fákat ki kellene vágni,
amelyek végleges állapotukban 1,25 m-nél jobban megközelí-
tik a villanyvezetéket. Így az EON által végeztetett néhol bru-
tális metszést csak „megköszönhetjük”az elôírt fakivágás he-
lyett.

Változott a szemétszállítás napja: 2007. június 12-tôl kedden-
ként van hulladékgyûjtés. Az önkormányzat által a szemétszál-
lításért fizetett díj nagymértékben függ az elszállított szemét
mennyiségétôl. Így ha valaki zsákokban is kitesz szemetet, ak-
kor annak elszállítását közösen, egyenlôen elosztva fizetjük. Ez
igazságtalan. Akinek több szemete gyûlik össze egy hét alatt,
mint amennyi kukája van, az igényeljen több kukát a Polgár-
mesteri Hivatalban!

A Fejérvíz  tájékoztatása szerint a vízlágyítás eszközeit beépí-
tették. A jelenlegi próbaüzemben a vízlágyítószer adagolásá-
nak beállítása folyik. A rendszer végleges üzembehelyezése két
héten belül várható, megtörténtérôl egy tájékoztató anyagból
fogunk értesülni.

Változik Tordas Község szerkezeti terve és helyi építési sza-
bályzata. Július 12-ig lehet a Polgármesteri Hivatalban kifüg-
gesztett terveket a végleges döntés elôtt megtekinteni és azok-
ról véleményt nyilvánítani.

A Tordasi Kisbíró újság mostantól az Öreghegyre is eljut. A
Szabadság útról a hegy felé kanyarodva, kb. 20 méterre, bal kéz
felôl egy ezüst színû „amerikai” postaláda van elhelyezve, eb-
ben található a Kisbíró. A ládán lévô felhajtott piros „zászló”
jelzi, hogy van benne újság, ezért kérjük ne hajtsák le!

A lakott terület kezdetét jelzô táblák alatt lévô 30 km/h sebes-
ségkorlátozó táblákat sikerült végre leszedetni. Egyeztetéseket
kezdtünk két gyalogátkelôhely létesítésérôl.

A fegyelmi eljárás során hivatalvesztéssel sújtott jegyzô mun-
kaügyi bírósághoz fordult, ügyében az elsô tárgyalás július 18-
án lesz a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróságon. A feljelenté-
sek alapján Márki Ferenc ellen megindított büntetô eljárások
nyomozati szakaszban vannak.

Felszólítjuk az állatartókat, hogy a nyári idôszakban fokozottan
tartsák be az állati ürülék kezelésével kapcsolatos jogszabályo-
kat!

Rendkívüli testületi ülés 2007. április 9.

Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete úgy ha-
tározott, hogy a franciaországi Bessancourt településsel test-
vér-települési kapcsolatot létesít.

Testületi ülés 2007. április 10.

A Képviselô-testület döntött arról, hogy Gyúró községgel a
közoktatási feladatokra intézményfenntartó társulásokat hoz
létre. Ebbe a két település az iskoláit és óvodáit kívánja bevonni.

A képviselôk egyhangúlag megszavazták, hogy Gyúróval
körjegyzôséget alakítanak az igazgatási feladatok ellátására.

A testület elutasította a Kémény Zrt. ajánlatát az önkor-
mányzatunk tulajdonában lévô részvények megvásárlásáról.

A riasztási, vonulási idôket, és távolságokat megvizsgálva
a testület döntött arról, hogy Tordas csatlakozik az Érdi Hivatá-
sos Önkormányzati Tûzoltóság I. riasztási területéhez.

Alakilag módosította az önkormányzat a helyi adókról- és
a 2007. évi költségvetésrôl szóló rendeleteit.

A közerkölcsöt és közízlést sértô tárgyak árusítási tilalmá-
val módosította a közterület használatáról szóló rendeletét.

Testületi ülés 2007. április 24.

A Képviselô-testület elfogadta a Szent László Völgye Se-
gítô Szolgálat, az Óvoda, a Sajnovics János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Petôfi Sándor Mûve-
lôdési Ház klubjainak 2006. évi beszámolóját és a Községi és
Iskolai Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

A Képviselô-testület elfogadta a 2006. évi zárszámadásról
szóló rendeletét. Határozott a helyettes jegyzô június 30-ig tör-
ténô alkalmazásáról. Módosította az ivóvíz- és csatornaszolgál-
tatás díjainak megállapításáról szóló valamit az ingatlanok és
közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladékkezelési
közszolgáltatás kötelezô igénybevételérôl szóló rendeletét a
hatálybalépés tekintetében. Kiegészítette a védônô kinevezé-
sérôl szóló határozatát az illetményének megállapításával.

Rendkívüli testületi ülés 2007. május 3.

A rendkívüli testületi ülésen 1 fô igazgatási elôadóval 61
fôre módosította az Önkormányzat létszámkeretét és ennek
megfelelôen módosította a 2007. évi költségvetési rendeletét.

Testületi ülés 2007. május 24.

A képviselôk meghallgatták a Sze-La-Vi Egyesület elôadá-
sát a Szent László-patak tervezett revitalizációjának elsô üte-
mérôl. A testület a revitalizációval érintett önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanok esetében a tulajdonosi hozzájárulást megadta.

A sportegyesület 2006. évi beszámolójának tárgyalását
Képviselô-testület a következô ülésre napolta.

Hosszas tárgyalás után a testület az Ercsi központtal terve-
zett járóbeteg szakellátásról szóló döntését további információ-
szerzésig elnapolta, és kérte a javaslattevôt (Ercsi), hogy indo-
kolja meg miért jó a kistérség lakosainak, hogy ez a beruházás
Ercsiben és ne Martonvásáron valósuljon meg.

A Képviselô-testület egyetértett azzal, hogy a Martonvásá-
ron mûködô Alapítványi Óvoda a kistérség fenntartásába kerül-
jön.

A testület a központi orvosi ügyelet bôvítése érdekében a
szükséges anyagi hozzájárulással együtt megszavazta, hogy
Martonvásáron hétvégeken és ünnepnapokon orvosi ügyelet
(helybenlévô, nem kihívható) mûködjön 9-17 óráig.

A képviselôk döntöttek a körjegyzôségrôl korábban elfoga-
dott határozatuk módosításáról, így a körjegyzôség székhelye
Gyúrón lesz. 

A testület meghallgatott egy tájékoztatót a helyi adók je-
lenlegi helyzetérôl, döntött a tordasi honlap létesítésével kap-
csolatosan felmerülô bruttó 120.000 Ft költségrôl és a szer-
kesztôi feladatot társadalmi munkában vállaló Benkei Tamásról.

Rendkívüli testületi ülés 2007. június 6.

A Képviselô-testület egy pontban módosította a körjegyzô-
ségrôl szóló korábbi megállapodását, és döntött arról, hogy a
megyei fejlesztési alaphoz benyújtott kamatmentes hitel támo-
gatás kérelemhez módosítja a 2007. évi költségvetését.

Testületi ülés 2007. június 19.

A Képviselô-testület a Tordas SE 2006. évi beszámolóját -
annak pontatlansága és áttekinthetetlensége miatt - nem fogad-
ta el, de nem rendelte el az általa adott pénz visszafizetését. 

A testület a földrajzi elhelyezkedés és a pénzügyi kidolgo-
zatlanság miatt nem támogatta, hogy a kistérség járóbeteg szak-
ellátása Ercsi központtal valósuljon meg.

2007. június 1-tôl az új arculatú és egyre bôvülô tartalmú
tordas.hu honlapon a testületi ülések jegyzôkönyvei (2006.
októbertôl) megtalálhatók. Letölthetô 17 év összes Kisbírója is.
Kérem, hogy ötleteikkel, írásaikkal, fotóikkal keressenek a
honlap@tordas.hu e-mail címen!

        Benkei Tamás, a tordas.hu szerkesztôje

Önkormányzati hírek
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Az országgyûlési képviselô üzeni:

Mire tanít Trianon?

Ha kimondjuk a szót: Magyarország, még mindig vannak,
akikben a történelmi ország szép kenyér alakú képe jelenik
meg. S vannak, akik elfeledték, és úgy élnek, mintha nem is
hallottak volna róla. A rabságban született nemzedékre volt
jellemzô a következô történet: amikor egy magyarországi
gyermek, úgy a 60-70-es évek táján nemzetközi (talán inkább
országközi?) levelezôtársat keresett, a romániai Odorheire
(Székelyudvarhely) Kiss Attilának címzett ismerkedô levelét
így zárta: „Honnan tudsz ilyen jól magyarul?”

Ez most arról jutott eszembe, hogy a mostani külügyminisz-
térium egyik diplomatája azzal igyekezett kiemelni a magyar-
lengyel barátságot, hogy érthetô, hiszen sosem voltunk szom-
szédok. (Ezen a lengyelek is elcsodálkoztak.) Sosem, csak ezer
éven át…

Itt tartunk. Elszomorító arra gondolni, hogy az elsô világ-
háborúban évekig vérüket ontó katonáink – a mi katonáink:
nagyapáink és dédapáink – így esnek ki a történelembôl. Nem
véletlen, hogy a magyarok száma rohamosan csökken. Elôbb
az utódállamokban, majd itthon lettünk másodrendû állampol-
gárokká. Itt is, mikor? Amikor tömegesen elfeledtük és megta-
gadtuk összetartozásunkat; nemcsak a határontúliakkal, hanem
a maradék országban is. Rákosiék addig sulykolták, hogy a
magyar nemzet a második világégés nagy bûnöse, míg ma már
nem tudjuk kik vagyunk, honnan jöttük. Akkor pedig arról sem
lesz képünk, hogy merre akarunk tartani. Nem így lenne?

A II. világháború után az akkori Jugoszlávia rigó-mezei tar-
tományában az albánok és a Vajdaságnak átkeresztelt Délvidé-
ken a magyarok hasonló mértékû jelenléttel alkottak jelentôs
kisebbséget. Ma a történelmi Rigómezô Koszovó néven albán
többségû és a függetlenülés útját járja, a Vajdaság magyarsága
pedig megfelezôdött és egyre fogy. Magyarok fogynak, azután
menekülnek, a szerb telepesek pedig folyton-folyvást beárad-
nak.

Trianon, azaz egy ország harmadára csonkítása iszonyatos
tett volt; nemzetgyilkossági kísérlet. Ámde nem ugyanilyen
volt Lengyelország többszöri feldarabolása, s végül teljes fel-
osztása Poroszország, Ausztria és Oroszország között? És ma
Lengyelország mégis él, sôt középhatalomnak számít térsé-
günkben. A lengyelek lélekben sosem adták fel…

Trianon 1920-ban történt. Ma már minden pártatlan politi-
kus elismeri azt, hogy bûn volt. Ez nem akadályozta meg, hogy
1947-ben Párizsban ráerôsítsenek a gyôztesek, s visszahozzák
a trianoni döntést – kicsit még súlyosbítva is.

És jött a szovjet gyarmatosítás négy évtizede; benne 56
lángjának eltiprása. Gerincünk megtörése olyan jól sikerült,
hogy azóta ismételten magunk mondtunk le a nemzet sebeinek
begyógyításáról. Legutóbb a magyar állampolgárság megtaga-
dásával azoktól, akik természet és történelem szerint hozzánk
tartoznak. Nem csoda, hogy a politika világa ma már elismerô-
en értékeli a szlovák, a román beolvasztó politikát, hiszen ered-
ményes. Így azután nem okoz igazi felháborodást a délvidéki
megfélemlített, bevert szájú magyar sem.

Érthetô ez is. Ha külföldön panaszra nyitod a szád, azonnal
megkérdezik: mi errôl a magyar kormány véleménye? Jogos a
kérdés; szégyen a válasz. Széchenyi már megmondta: olyan
kormányunk van, amilyent megérdemeltünk. Deák is meg-
mondta: ha féltünkben lemondunk jogainkról, nehéz lesz azo-
kat visszaszerezni.

A mi bûnünk volt 1920-ban, hogy nem védekeztünk a reánk
törô ordasok ellen. Sôt lefegyverezték azokat, akik védték vol-
na népüket. A mi bûnünk az most is, ha gyarmati sorban hagy-
juk a magyarságot. Ha félelembôl, vagy éppen kenyérféltésbôl
megtagadjuk az összetartozás parancsát; elôbb a határokon át,
azután idehaza ugyanegy munkahelyen, vagy éppen ugyanazon
kórházon belül.

Akkor a címerünkben megjelenô kereszt csupán halotti jel,
s nem a feltámadás ígérete. Pedig hitünk szerint annak kell len-
nie.

     Dr.  Kelemen András

2007. május 26-án, a miniszterelnök hírhedt ôszödi „böszme”
beszédének egyéves évfordulóján Budapesten több százan em-
lékeztek meg arról, hogy 95 éve született Kádár János. Nagy
Imre temetésének évfordulóján (június 16.) a Tordasi Kisbíró a
közismerten liberális kötôdésû Faludy György 1981-ben, az
1956-os forradalom és szabadságharc 25. évfordulójára írt ver-
sével emlékezik a helytartóra.

„Csak az borzaszt el, hogy ugyanazok fognak majd
rehabilitálni, akik most felakasztanak!” (Nagy Imre)

EGY HELYTERTÓHOZ, 25 ÉV UTÁN
Haynaunak indultál. Ez rég volt, mondják.
Megszelídültél. Naftalinba tetted
a kötelet s elôkerült a kolbász.
Azt hallom, hogy szeretnek.
Trézsi anyánk! Jó öreg Ferenc Jóska!
Tisza István: esze mint a borotva!
bölcs vezetônk, Rákosi! Ha az ember
meg nem szökik, megszokja.

Lehet utazni, csendben morogni
s lopni - várhatsz-e helytartóktól többet?
Olbrich, Bierut, Gottwald, Ulbricht, Novotny:
Mind elmarad mögötted.

Álnok vagy, szkizofrén, provinciális
s hazug. Opportunizmusod csigája
hány orosz elvtárs nadrágján mászott fel!
Rendszerint nem hiába.

Erôs vagy. Néked a hatalom minden,
más nem számít. Ezért, hogy alkirály
székedbôl még legjobb barátaid sem
tudtak kiintrikálni.

Egy népet segítettél megalázni
a szovjetnek. Függetlensége álmán
tipródsz fölényes közönnyel mint Pálffy,
Bach Sándor, Tisza Kálmán.

A szabadság csodaszarvasát ûztük
négyszáz éve. De ki fut most utána?
Te érted el. Szívós vagy. Egy országot
toltál át Ázsiába.

Tiéd a jelen. Agyoncenzúrázott
múltaddal mint vagy? Olykor, esti csendben
hallod-e, újra, hogy Rajk barátod
nyakcsigolyája reccsen?

Ha altatóval sem tudsz már aludni:
Tóth Ilonka sóhaja utolér-e?
s Losonczy hörgése, akinek kását
töltöttél tüdejébe?

Mint vízalatti, elmerült harangok:
hintáznak-e hajnal felé agyadnál
a tizenhat esztendôs iskolások,
kiket felakasztattál?

És a jövô? Aki még el nem gárgyult,
az ismeri a kilövôpályákat,
miket Brezsnyevék szerte a Dunántúl
gyér erdeibe vágtak.

Ha háború jön rajtunk kezdik. A föld
olajfestéke hámlik. Izzó szôre
leperzselôdik. A Balaton fölforr,
gázfelhô lesz belôle,

a városok rizsporrá kenôdnek szét,
halálsugarak csapnak fel az égre,
és nem marad se sir, se rom, se emlék.
Más nem lehet a vég.

Mit bánod ezt? Amíg élsz, zsíros torkok
csámcsognak körül és ha meghalsz, tested
díszsírba kerül. És hol vannak ôk már,
akik utat kerestek,
hogy nagyhatalmak öngyilkos viszálya
közt magunkat békésnek és szabadnak
tudjuk egyszer? Nagy Imre így kívánta.
Ôt is felakasztattad.
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Helyzetkép az adókról

A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság február óta már több alkalommal kért összefoglaló adatokat a 2007. évi költségvetés
egyik támpillére, a helyi adók kivetésének és beszedésének helyzetérôl. Az új adórendelet miatt érkezett adóbevallások feldol-
gozása okozta csúszás miatt csak a 2007. május 24-én tartott testületi ülésre sikerült hozzávetôleges képet kapnunk az adóbevé-
telek eddigi alakulásáról (ld. Összefoglaló táblázat).

A táblázatból kiolvasható, hogy a fôbb adónemek közül már jelentôs hátralékkal indult a 2007-es év (5,1 millió forint), ennek
legnagyobb tétele egy adózóhoz köthetô, és 2004-2005-bôl származik.

A 2007-es kivetett adó még nem teljes, hiányzik néhány adóbevallás, a gépjármûadóhoz nem érkezett meg az összes teljesít-
mény adat a BM-tôl, valamint az iparûzési adó elôlegének megállapítása csak júliusban lesz lehetséges, a 2006-os bevallások
leadása után.

A befizetéseknél láthatjuk, hogy Tordas község lakosinak többsége becsületesen, késedelem nélkül teljesítette építményadó
és kommunális adó kötelezettségét. Köszönjük!

A probléma elsôsorban a gépjármû- és telekadónál jelentkezik. Mint a táblázatból kitûnik, ennél a két adónemnél mintegy
14 millió forintos az elmaradás. Ez rendkívül jelentôs tétel az egész költségvetésben, mivel az összes bevétel 6%-át teszi ki. Már
többször elmondtuk, hogy azért kellett megemelnünk adóbevételeinket (a gépjármûadó meghatározása tôlünk független), mert
nem számíthatunk több állami támogatásra, eladható vagyona a községnek már nincs (2006-ban értékesítették az utolsó 2 telket
is), a csatornázás miatti többlet iparûzési adó bevétel is megszûnt. Így aki nem fizeti be adóját, az veszélyezteti községünk fizetô-
képességét. Elfogadhatatlan, hogy néhány hanyag adófizetô miatt egy egész község mûködése kerüljön veszélybe, ezért az ön-
kormányzat kénytelen megtenni a szükséges és törvény által megengedett intézkedéseket (fizetési felszólítás, inkasszó, jelzálog,
stb). Jelentôs az elôzô évi szemétdíj kinnlévôség is. Ezekrôl mindenki kapott értesítést március-április folyamán, így kérjük, aki
elfeledkezett a befizetésrôl, minél elôbb pótolja. Köszönjük!

Hajbin Tímea
a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság nevében

Zárszámadás 2006.

Tordas község Képviselô-testülete 2007. április 24-i ülésén elfogadta a 2006. évi Zárszámadást az alább közölt számszaki
adatokkal. A Gazdasági és Vállalkozási Bizottság a zárszámadás elfogadása elôtt a 2005-ös és 2006-os évet összehasonlította, a
nagyobb változások okait feltárta, illetve megvizsgálta, hogy az éves beszámolóhoz képest milyen változások történtek az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetében. A 2006. évi Zárszámadáshoz a Bizottság a következô  kiegészítéseket tette:

A Zárszámadás elfogadásakor nem szabad megfeledkeznünk a mérlegen kívüli kötelezettségeinkrôl, amelyeket már koráb-
ban is ismertettünk: a csatorna-beruházással kapcsolatosan az Állami Számvevôszék által jogtalannak ítélt, a kormány által ren-
deletekben szabályozott módon visszafizetendô állami támogatások, melyek összességében kb. 100 millió forintot tesznek ki.
Ezzel mindaddig számolnunk kell, míg az Alkotmánybíróság ezzel ellentétes ítéletet nem hoz.

Kiegészítések a mérleghez:

A tárgyi eszközökön belül a csatorna-beruházás közel 900 millió forint, melynek aktiválása még nem történt meg.
A követelések a következôképpen alakulnak: APEH-hel szembeni áfa követelés 87 millió forint, adókintlévôségek 6,9 millió

forint, 1,6 millió csatornadíj követelés, 0,6 millió a szemétdíjból fennálló követelés.
Itt meg kell jegyezni, hogy május legvégén szerzett tudomást a Képviselô-testület arról a sajnálatos tényrôl, hogy Gyúró kere-
setét az APEH-követeléssel kapcsolatosan elutasította a legfelsôbb bíróság, így jelenlegi ismereteink szerint lehetetlenné vált
ezen bevétel realizálása az APEH-tôl. Ezt az összeget 2004-ben és 2005-ben a csatorna-beruházó hitelezte meg, és 2007-ben
átadta követelését a HVB Banknak. Mindez azt jelenti, hogy ha egyéb megoldás nem lehetséges, és kötelezni fogja a Bank az
önkormányzatot a 87 millió forint visszafizetésére, akkor elkerülhetetlen a csôdhelyzet. Persze máris megoldási lehetôségeket
próbálunk keresni, de egyrészt vészhelyzetben és idôhiányban ez nagyon nehéz, másrészt tisztában kell lennie mindenkinek a
csatorna-beruházás miatt kialakult rendkívül bizonytalan helyzettel és a rengeteg munkával, ami nemhogy csökkenne, hanem
egyre nô, pedig másfél éve már megépült a csatorna, és 2004-ben kezdôdött a beruházás! (Részletesebben a csatorna-helyzetrôl
a következô számban írunk majd.)

A pénzeszközök között szerepel a Tordasért Közalapítvány 2,6 millió forintja, a letéti számla 2,2 millió forinttal és 1,3 millió
forint volt december 31-én a csatornaüzemeltetés bevételi számláján.
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások a januári bérek miatt ilyen magas. Forrás oldalon a rövid lejáratú kötelezettségek között
szerepel a likvid hitel egyenlege (11,7 millió), az adótúlfizetések (9,4 millió) és 443 ezer forint a szállítók egyenlege.

Passzív elszámolások közt az állami támogatás 10 millió forintja szerepel és a Pénzeszközök között említett letéti és alapít-
ványi számla összege (mint idegen eszköz).

Adónem hátralék kivetett kivetett befizetés befizetés hátralék (-)

az elôzô adó adó 2007. % túlfizetés (+)

évekrôl 2007. 2006. 04. 30.

építményadó   187   4601   1588   2515   101      +28

telekadó     80 19676   1525   2119     21   -7799

magánszemélyek kommunális adója     51   2804     413   1759   121    +306

vállalkozók kommunális adója     66     138     326     125     92       -11

gépjármûadó 2112 14837 13272   3584     38   -5946

helyi iparûzési adó 2742   8078 17072   6046     56     -735

összesen -14157
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Kiegészítés a bevételek és kiadások összesítôjéhez:

Bevételek: az adóbevételek közül jelentôsen csökkent az iparûzési adó bevétel, 2005-rôl 2006-ra 11 millió forinttal, ami való-
színûleg teljes egészében a csatorna-beruházási munkák befejezôdése miatt következett be. Fontos megjegyezni, hogy ezzel a
bevételi forrással a jövôben nem számolhatunk. Az építményadó 95 ezer forinttal, a telekadó 386 ezer forinttal, a kommunális
adó pedig 56 ezer forinttal csökkent 2006-ban.

A beruházások tételeit, valamint a kiadások részletezését ld. külön táblázatban.

A háromnegyed éves zárást követôen számos olyan kiadást kellett az önkormányzatnak teljesítenie, amely még a 2006. szeptem-
ber 30. elôtti idôszakra vonatkozik, összességében 16,5 millió forint összegben:
- Arany János utcai támfal számlája: 9 millió forint (az ezzel kapcsolatos pályázati pénz jóval korábban megérkezett, de már
  szeptember 30-ig elköltésre került).
- A visszafizetendô, 2005-ben jogtalanul igénybevett közmûfejlesztési támogatás miatt fizetett kamat 2 millió forint.
- Az Érd-kom szeptemberi számlája az októberivel együtt érkezett – 0,5 millió forint.
- Ddgáz elszámolószámlája (iskola) 0,3 millió forint.
- Fejérvíz csatorna-próbaüzemben való részételéért fizetett 0,6 millió forint.
- Martonvásár társulási hozzájárulások egyenlegértesítô alapján a szeptember 30. elôtti idôszakra vonatkozó ki nem egyenlített
  rész 0,9 millió forint.
- Ráckeresztúr szennyvíztisztító üzemeltetésével kapcsolatos felosztott költségek (szintén nem fizettünk szept. 30. elôtt) 1,5
   millió forint
- Az öreghegyi szemétszállításért fizetett vállalkozói díj 0,4 millió forint.
- Volt polgármester végkielégítése és annak közterhei.

Összességében a 2006. évi gazdálkodásról megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlya megbomlott (fôleg a 2005.
évi támogatások 16,7 milliós visszafizetési kötelezettsége, valamint a csatorna-beruházás befejezése miatt). Az önkormányzatok
által betartandó hitelfelvételi határt az elôzô testület törvénytelenül túllépte, így most már 1 forint hitel felvétele sem megenge-
dett. A mostani Képviselô-testület ezért - azon túl, hogy a félbehagyott beruházásokhoz sem vehet fel hitelt - a megváltóként
várt pályázatokhoz szükséges önrész sem tudja ily módon elôteremteni.

Cseke László, Tordas község könyvvizsgálója a zárszámadást írásban véleményezte, korlátozás nélküli záradékkal látta el.

Hajbin Tímea, a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság elnöke

A 2006. évi bevételek és kiadások alakulása

Összesítô tábla (adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK
mûködési költségvetés bevételei   71 422
felhalmozási bevételek 126 067
költségvetési támogatás 160 491

költségvetési bevételek összesen 357 980

finanszírozás bevételei   11 738
függô bevételek     1 593
pénzmaradvány   13 940

bevételek összesen: 385 251

KIADÁSOK
személyi juttatások   94 454
munkaadót terhelô járulékok   29 660
dologi kiadások   75 487
mûködési célú támog.   12 658
mûködési pénzeszköz átadás     4 448
ellátottak támogatása       440

mûködési költségvetés 217 147

beruházás 101 075
felújítás       -
egyéb felhalmozási kiadások   65 603

felhalmozási kiadások 166 678

pénzforgalom nélküli kiadások       -
kiegyenlítô, függô, átfutó kiadások     1 806
költségvetési kiadások összesen: 385 631

finanszírozási kiadások      -
kiadások összesen: 385 631

A 2006. évi kiadások részletesen (adatok ezer Ft-ban)

személyi járulékok dologi összesen
juttatások kiadások

Óvodások étkeztetése       -       -   2 232     2 232
Általános iskolások étkeztetése       -       -   2 800     2 800
Alkalmazottak étkeztetése       -       -   1 568     1 568
Önkormányzat 21 682   6 317 31 898   59 897
Választás       -       -      158        158
Intézményi vagyon mûködtetése        92       -   7 607     7 699
Községgazdálkodás   7 174   2 410   3 478   13 062
Temetô fenntartás        25       -        73          98
Település vízellátása       -       -        16          16
Közvilágítás       -       -   2 294     2 294
Óvodai nevelés 17 329   5 530      593   23 452
Általános iskolai oktatás 37 611 11 765   2 306   51 682
Mûvészeti oktatás   2 793      889      577     4 259
Háziorvosi Szolgálat       -       -      165        165
Védônôi Szolgálat   2 030      719      340     3 089
Iskola egészségügy       -       -        15          15
Segélyek terhei       -      144          2        146
Köztisztaság       -       -   5 571     5 571
Szennyvízelveztés   1 426      458   5 926     7 810
Települési hulladékok kezelése       -       -      861        861
Mûvelôdési Ház   3 505   1 167   4 517     9 189
Közmûvelôdési Könyvtár      787      261      692     1 740
Sport       -       -   1 798     1 798

ÖSSZESEN: 94 454 29 660 75 487 199 601
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EURÓPAI VÉDÔOLTÁSI HÉT
2007. április 16–22.

Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben hirdette meg el-
sô alkalommal az „Európai Védôoltási Hét” programját. A
program célja a védôoltások alkalmazásának további népszerû-
sítése, támogatása, a kommunikáció javítása. Ugyanis ezen a
téren is nagy jelentôséggel bír a megfelelô és megbízható tájé-
koztatás, ahogy a védôoltásokat alkalmazó szakemberek, úgy
az azokban részesülôk, és nem utolsó sorban az oltandó gyer-
mekek szülei részére is.

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának több
országában az egyes fertôzô megbetegedések elleni átlagos át-
oltottság nem éri el a célként kitûzött 90 %-ot, ennek következ-
tében ezen megbetegedések elôfordulása is gyakoribb. Szomo-
rú tény az, hogy jelenleg is Európában gyermekek és felnôttek

halálát olyan fertôzô megbetegedések okozzák, amelyek védô-
oltással megelôzhetôk lennének.

Magyarországon a fertôzô megbetegedések járványügyi
helyzete több éve igen jónak mondható. Ez a tény jelentôs mér-
tékben a jól szervezett, hatékony védôoltási rendszernek kö-
szönhetô. A lakosság átoltottságának mértéke hazánkban közel
100 %.

A járványok leküzdése érdekében tett intézkedések hazánk-
ban komoly történelmi múltra tekintenek vissza. A himlô elleni
szervezett védôoltást 1876-ban vezettük be, mindössze nyolc-
van évvel a Jenner nevéhez fûzôdô felfedezése után. Ezt köve-
tôen az 1887-ben elrendelt himlô elleni újraoltás, illetve az
1938-ban bevezetett torokgyík elleni védôoltás jelezte az
egészségügyi kormányzat törekvéseit a lakosság egészségi ál-
lapotának javítása érdekében. Jelentôs további fejlôdés a múlt
század 50-es éveitôl figyelhetô meg, amikor egyre több haté-
kony védôoltás került kifejlesztésre. A kötelezô védôoltások
számának gyarapodásával országunk járványügyi helyzete fo-
lyamatosan javult. A nemzetközi összefogásnak, a világszerte
alkalmazott szervezett védôoltásoknak köszönhetôen, az
Egészségügyi Világszervezet célkitûzéseinek megfelelôen, a
himlô globális eradikációját (teljes mértékû felszámolását) si-
került megvalósítani. Emellett több, korábban igen elterjedt
fertôzô megbetegedés – úgy mint járványos gyermekbénulás,
kanyaró, rózsahimlô – száma olyan mértékben csökkent, hogy
a közeljövôben ezek teljes felszámolásának lehetôsége is meg-
fogalmazódott.

Hazánkban a védôoltások legjelentôsebb része az életkor-
hoz kötött kötelezô védôoltás (jellemzôen születéstôl a fiatal
felnôttkorig kerülnek beadásra), de emellett a közvetlen fertôzô
megbetegedés veszélyének elhárítása céljából elrendelt (tehát
adott esetben kötelezô), illetve az ajánlott, önkéntesen vállalt
védôoltások is léteznek. Különleges esetet jelentenek az egyes
külföldi utazások elôtt alkalmazott védôoltások, amelyek közül
(meghatározott országokba történô beutazáshoz) egy kötelezô
(sárgaláz elleni oltás), illetve több ajánlott oltás szerepel.

A kötelezô védôoltási rendszerünk a járványügyi szempont-
ból legnagyobb jelentôséggel bíró fertôzô megbetegedések el-
len nyújt védettséget. E rendszer kialakítása az aktuális hazai
és nemzetközi járványügyi helyzethez igazodik. Legfôbb tö-
rekvés az, hogy a védôoltások az oltottak immunrendszerének
állapotát figyelembe véve a legmegfelelôbb idôpontban kerül-
jenek beadásra. Emellett az oltóanyagok folyamatos kutatása,
fejlesztése zajlik, melynek célja a hatékonyság további növelé-
se, illetve az ellenjavallatok, az oltási reakciók és szövôdmé-
nyek elôfordulási arányainak csökkentése. Ezen céloknak meg-
felelôen történt nemrég az életkorhoz kötött kötelezô védôol-
tási rendszerünk továbbfejlesztése, amely az eddigi tapasztala-
tok alapján jó eredményeket adott.

A kötelezô védôoltások rendszerében alkalmazott oltóanya-
gok ingyenesek. Az ajánlott védôoltások körébe tartozó influ-
enza elleni oltóanyagot a hatvan év feletti korosztály, a króni-
kus betegségben szenvedôk, a szociális intézmények gondo-
zottjai, egészségügyi és szociális intézményben dolgozók, illet-
ve a baromfitelepeken dolgozók részére is az állam szintén té-
rítésmentesen biztosítja.

Magyarországon a kötelezô és az ajánlott védôoltásokhoz
egyaránt kizárólag engedélyezett oltóanyag használható fel.

Rendkívül ritkán a védôoltás beadását követôen elôfordul-
hat oltási reakció, vagy szövôdmény. Az adott fertôzô megbete-
gedés átvészelése viszont aránytalanul nagyobb kockázatot je-
lenthet a védôoltást követô enyhe reakcióhoz képest. Védôoltás
hiányában a fertôzô megbetegedés legtöbbször lényegesen sú-
lyosabb formában zajlik le, magában rejtve egyéb, akár életve-
szélyes szövôdmények, vagy maradandó károsodások fellépé-
sének lehetôségét is.

Mindezek ismeretében a fertôzô megbetegedések elleni vé-
dekezés legjobb módja a megelôzés, amelynek egyik leghaté-
konyabb módszere a védôoltások alkalmazása. Az ezekkel kap-
csolatban felmerülô kérdésekre az ÁNTSZ munkatársai szíve-
sen adnak felvilágosítást.

Dr. Gömöri Gábor
kistérségi tisztiorvos

A 2006. évi felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)

intézmény megnevezés     összesen:

Óvoda Lakoma élelmezési program        126 000
Községgazdálkodás 257/62 hrsz. telek vásárlása     1 355 887
Községgazdálkodás Arany J. utcai löszpart cs.     9 988 800
Iskola Tetôtér beépítése     5 333 310
Sportpálya sportöltözô építése     3 351 707
Szennyvíz csatornaberuházás  79 318 507
Polgármesteri Hiv. számítógép vásárlások        161 892
Mûvészeti iskola számítógép, nyomtató vás.        145 000

hangszerek vásárlása        379 600
Szennyvíz számítógép vásárlás        134 400

nyomtató vásárlás          39 360
Óvoda mozgásfejlesztô készlet        109 800
Mûvelôdési ház mikrofon vásárlás          67 800
Sportpálya öntözôrendszer        562 962
összesen:                                             101 075 025

2006. évi Egyszerûsített Mérleg (adatok ezer Ft-ban)

    2005.     2006.
  dec. 31.    dec. 31.

ESZKÖZÖK  
BEFEKTETT ESZKÖZÖK összesen 1 606 203 1 678 432
Immateriális javak        3 771        3 842
Tárgyi eszközök 1 598 138 1 671 113
Befektetett pénzügyi eszközök        4 294        3 477
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.            -       -
Forgóeszközök összesen:    119 822    112 307
Készletek           294           334
Követelések      92 826      96 816
Értékpapírok       -       -
Pénzeszközök      19 675        6 324
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások        7 027        8 833
Eszközök összesen: 1 726 025 1 790 739

   
FORRÁSOK  
Saját tôke összesen: 1 604 563 1 666 117
Induló tôke      46 851      46 851
Tôke változások 1 557 712 1 619 266
Értékelési tartalék       -       -
Tartalékok összesen:      13 940          -167
Költségvetési tartalékok      13 940          -167
Vállakozási tartalékok       -       -
Kötelezettségek összesen:    107 522    124 789
Hosszúlejáratú kötelezettségek      82 796        87 675
Rövidlejáratú kötelezettségek      11 967      21 790
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások      12 762      15 324
Források összesen: 1 726 025 1 790 739
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Közoktatási társulás (iskolaösszevonás),
körjegyzôség

Az SZDSZ honlapjáról származó alábbi idézetek segítenek
megérteni az elmúlt két hónap legfontosabb tordasi történéseit.

„2006. július 10.: Nem kapta meg a szükséges kétharmados
többséget a régiók létrehozásához szükséges alkotmánymódo-
sítási javaslat. Az alkotmányt módosító javaslat célja az önkor-
mányzati rendszer reformja volt.

2006. július 11.: Miután az ellenzék megakadályozta az ön-
kormányzati reformot, Kuncze Gábor a kormány feladatának
nevezte a kistérségi és regionális együttmûködést elôsegítô tá-
mogatási ösztönzôrendszerek kidolgozását, amelyek összessé-
gében „a reform irányába tolják el a rendszert.”

Miután a parlamenti ellenzék nem szavazta meg az önkor-
mányzati „reformot” amely az ezer éves megyerendszer meg-
szüntetését, valamint a régiók és kistérségek szerepének erôsí-
tését kívánta elérni, az azóta leköszönt pártelnök Kuncze Gábor
(Köszönjük elnök úr az ellopott rendszerváltást!), egy nap alatt
átlépte a problémát. „Demokratikus” politikushoz illôen, más-
nap már közölte a megoldást: amit nem sikerült az alkotmány
által elôírt módon, a parlament kétharmadának egyetértésével
elérni, majd elérik támogatási ösztönzô rendszerekkel. (Egy kis
magyarázat: az ország életét meghatározó legfontosabb szabá-
lyokat a parlament csak a képviselôk kétharmadának egyetér-
tésével változtathatja meg. Mivel a kormányzó pártok szavaza-
tai nem voltak elegendôek az önkormányazti törvény módosítá-
sára, a 2007. évi költségvetési törvényben fogadták el a céljaik
eléréséhez vezetô „támogatási ösztönzô rendszereket”, a költ-
ségvetés elfogadásához ugyanis nincs szükség kétharmados
többségre. Így sikerült az MSZP-SZDSZ koalíciónak átlépni az
alkotmányt és ráerôszakolni az akaratát az országra. Az egész-
ben a „legszebb”, hogy a 2006. évi önkormányzati választás
nyomán létrejött, túlnyomó többségében jobboldali vezetésû
önkormányzatok kénytelenek a kialakított kényszerhelyzetben
a kellemetlen döntéseket meghozni. A bajt tetézi, hogy az el-
lenzékbe szorult baloldali képviselôk, és kormány szimpatizán-
sok azon túlmenôen, hogy minden lehetôséget megragadnak az
önkormányzati munka akadályozására, a települések lakóit gát-
lástalan módon próbálják a polgármesterek és a testületek ellen
hangolni.)

Az önkormányzati törvény a 8. § (4) bekezdésében írja: A
települési önkormányzat köteles gondoskodni …az óvodai ne-
velésrôl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrôl…

A 2007. évi állami költségvetésrôl szóló törvény elrendelte,
hogy amennyiben egy általános iskola 7. vagy 8. évfolyamán
tanulók létszáma nem éri el a 15 fôt, az iskolát az állam csak
hatosztályosnak ismeri el, és a finanszírozását ennek megfele-
lôen csökkenti. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatoknak a
legnagyobb terhet az iskola fenntartása jelenti, nem maradt más
választásunk, mint elindulni abba az irányba, amit a kormány-
koalíció ránk kényszerít. Mivel Gyúrón a fent említett két év-
folyamon kevesebb a gyerek a minimálisan elôírtnál, és Torda-
son is a határon billeg, a két önkormányzat döntött arról, hogy
az iskolákat egy közös intézménybe összevonja. A gyúrói 7. és
8. osztályosok szeptembertôl Tordason tanulnak majd, ehhez
az állam kb. plusz 20 millió Ft támogatást ad”. Megjegyzem,
ha kistérségi fenntartásúvá tennénk a két iskolát még több „ju-
talmat” kapnánk, de ezzel az iskoláink mûködtetésérôl a tordasi
és gyúrói képviselô testületek helyett a tordasi, gyúrói, baracs-
kai, martonvásári, ráckeresztúri és ercsi polgármester döntene.
Az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció ezt akarja, mi viszont a
plusz pénzért sem vagyunk hajlandóak az önállóságunkat fel-
adni. (Ebbôl is látszik, hogy a tordasi Képviselô-testület dönté-
seinek megértéséhez igenis ismernünk kell a „nagypolitikát” is,
és tarthatatlan az a falunkban egyesek által sokat hangoztatott
demagógia, miszerint „ne engedjük be a faluba a politikát”).

Az óvodák összevonása gyakorlatilag nem hoz változást az
intézmények életébe, de a társulást évente kb. plusz 8 millió Ft-
al támogatja az állam.

A körjegyzôség mûködését az állam 2007-ben havi 664 000
Ft-tal támogatja. Ez a plusz pénz körülbelül elegendô a kör-
jegyzô bérére, és annak közterheire. A körjegyzôség megalapí-

tása eredményeként mindkét önkormányzat megtakarít évi 5-6
millió Ft-ot, amit eddig a jegyzôk bérezésére fordított.

A körjegyzôség megalakításáról Tordas Község Képviselô-
testülete 2007. április 10-én 10, egybehangzó szavazattal dön-
tött, a gyúrói Képviselô-testület többszöri nekifutásra, 2007.
május 17-én.

A megalakítással kapcsolatban egyetlen nézetkülönbség
volt a két testület között: hol legyen a körjegyzôség székhelye.
A gyúróiak a szocializmus évtizedeiben rájuk kényszerített
együttélés kellemetlen tapasztalataira emlékezve (már megint
nagypolitika!) kérték, hogy a központ Gyúrón legyen. Nem
vizsgálva a kellemetlen emlékeket, de átérezve a gyúróiak
fenntartásait, a tordasi testület nagyobb része felülemelkedett
egy olyan problémán, amelynek semmilyen gyakorlati elônye
vagy hátránya sincs egyik településre nézve sem, viszont alkal-
mat ad egy olyan gesztus gyakorlására, amely hosszú távon
megalapozhatja az együttmûködésre ítélt két település barátsá-
gát, és 6 „igen” szavazattal döntött arról, hogy módosítja az
eredetileg a testület minden tagja által elfogadott megállapo-
dást és így a körjegyzôség központja Gyúró lett. A Képviselô-
testület másik három jelenlévô tagja is elismerte, hogy Tordas-
nak semmiféle hátránya nem származik abból, hogy a központ
Gyúrón lesz, mégsem szavazták meg az elôterjesztést, közülük
egy tartózkodott, ketten pedig „nem”-et mondtak a megállapo-
dásra. Amikor az ellenkezésük okát kérdeztük, azt a már óvodás
korban sem elfogadható válasz kaptuk, hogy „csak”. Ha rajtuk
múlt volna, vagy ha a többi képviselô magáévá tette volna ál-
láspontjukat, az a körjegyzôség megalakulását beláthatatlan
idôre megakadályozta volna. Ilyen felelôtlen, gyerekes stílus-
ban nem lehet egy 1800 lakosú település ügyeirôl dönteni. A
választópolgárok értelmes döntésekre képes képviselôket pró-
báltak megbízni Tordas ügyeinek intézésével.

A tordasiak azt tapasztalják majd, hogy a „Polgármesteri
Hivatal Tordas” tábla helyére a „Körjegyzôség Tordas” tábla
kerül a homlokzatra. Változást egyedül az fog jelenteni, hogy
a hivatalt irányító körjegyzô csak hetente három napon tart
majd félfogadást Tordason (Gyúrón csak két napon). Munkája
segítésére június 1-tôl munkába állt Czuczor (Bottyánszky)
Bernadett igazgatási elôadó, akinek államigazgatási végzettsé-
ge van, ezzel reményeink szerint a hivatal munkája az eddigi-
ekhez képest lényegesen javulni fog.

Az eddigi történések (suttogó propaganda, rémhírterjesztés,
stb.) valószínûsítik, hogy nemtelen támadások indulnak majd a
Képviselô-testület döntése ellen, ezért alább közzétesszük a
körjegyzôség alapításáról szóló megállapodást. Ezt elolvasva
mindenki tisztán láthat és senki sem fog áldozatává válni a
handa-bandának.

Teszár Tamás alpolgármester

MEGÁLLAPODÁS
körjegyzôség alakítására és fenntartására

melyet kötött egyrészrôl Gyúró Község Önkormányzata (2464
Gyúró, Rákóczi u. 49., adóigazgatási szám: 15364108-2-07,
KSH jelzôszám: 15364108, önkormányzati törzsszám: 15918,
képviseli: Tóth Béla polgármester)

másrészrôl Tordas Község Önkormányzata (2463 Tordas, Sza-
badság út 87., adóigazgatási szám: 15363097-2-07, KSH jelzô-
szám: 15363097, önkormányzati törzsszám: 21005, képviseli:
Juhász Csaba, polgármester), alulírott helyen és idôben az
alábbi feltételekkel:

1. Gyúró Község Önkormányzat Képviselôtestülete és Tordas
Község Önkormányzat Képviselôtestülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. LXV. törvény – továbbiakban: Ötv. – 39.
§ (1) bekezdése alapján körjegyzôséget alakítanak határozat-
lan idôre jelen megállapodásban leírtak szerint.

A körjegyzôség alakításának célja az, hogy a hivatali munka
hatékonyságának, szakszerûségének megôrzése mellett az Ön-
kormányzatok költségei csökkenjenek.
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2. A körjegyzôség székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49.
A körjegyzôség telephelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.

3. A körjegyzôség megnevezése: Gyúró-Tordas Körjegyzôség

4. A körjegyzôség mûködési területe: Gyúró Község Önkormány-
zat és Tordas Község Önkormányzat közigazgatási területe

5. A körjegyzôség önálló, maradvány-érdekeltségû költségve-
tési szerv, melyet alapító okirat elfogadásával hoznak létre az
Önkormányzatok

A körjegyzôség alaptevékenysége: 751 153 Önkormányzati
igazgatási tevékenység

A körjegyzôség önálló jogi személy, melynek vezetôje a kör-
jegyzô.

6. Az Ötv. 38. § (2) bekezdése szerint a körjegyzôséghez tartozó
községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét a körjegyzô-
ség látja el.

7. A körjegyzôt a képviselô-testületek együttes ülése nevezi ki.
A körjegyzô vagy megbízottja köteles mindegyik képviselô-tes-
tület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást meg-
adni. A körjegyzô évente beszámol minden képviselô-testület-
nek a körjegyzôség munkájáról.
A körjegyzô minden hét hétfôn és szerdán Gyúrón, a hét többi
munkanapján Tordason a körjegyzôség ügyrendjében meghatá-
rozott rend szerint köteles ügyfélfogadást tartani.
Munkaidejének fennmaradó részében a munkavégzés helyszí-
nét a körjegyzô saját maga osztja be.

A körjegyzô az Ötv. 36. § (3-4) bekezdése alapján ellátja azokat
az államigazgatási feladatokat és hatásköröket, amelyeket tör-
vény kormányrendelet a jegyzônek ad, ellátja mindegyik képvi-
selô-testület, polgármester mûködésével kapcsolatos teendôket.

8. A körjegyzôség szervezeti felépítését, munkaköreit az ügy-
rend tartalmazza. A körjegyzôség feladat- és hatáskörét, a kör-
jegyzô helyettesítésére vonatkozó szabályokat az ügyrend tar-
talmazza. Az ügyrend a képviselôtestületek együttes ülésén ke-
rül elfogadásra.

9. A körjegyzôségnél a körjegyzô a polgármesterek egyetértésé-
vel nevezi ki, menti fel és jutalmazza a hivatal dolgozóit, és
gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyetértési jogot annak a
községnek a polgármestere gyakorolja, melyre vonatkozóan a
hivatal dolgozója feladatot lát el. Amennyiben mindkét község-
re vonatkozóan lát el feladatot a dolgozó, úgy az ô esetében az
egyetértési jogot Gyúró polgármestere gyakorolja.

10. A körjegyzôség mûködésének költségeit az érintett önkor-
mányzatok viselik az alábbiak szerint:
- Tordas Község Önkormányzata 5 fô köztisztviselô és 1 fô Mt
hatálya alá tartozó munkavállaló alkalmazásával járó személyi
kiadásokat és a jogviszonyukból eredô dologi kiadásokat fizeti
meg. Ezen költségek a körjegyzôség költségvetésében szerepel-
nek, forrásuk Tordas Község önkormányzat költségvetésébôl
átadott pénzeszköz.
- Gyúró Község Önkormányzata 4 fô köztisztviselô és 1 fô Mt
hatálya alá tartozó munkavállaló alkalmazásával járó személyi
kiadásokat és a jogviszonyukból eredô dologi kiadásokat fizeti
meg. Ezen költségek a körjegyzôség költségvetésében szerepel-
nek, forrásuk Gyúró Község önkormányzat költségvetésébôl
átadott pénzeszköz.
- A Körjegyzô alkalmazásával járó személyi kiadásokat és a
jogviszonyból eredô dologi kiadásokat a Körjegyzôség költség-
vetése tartalmazza. Finanszírozása a körjegyzôségre kapott
normatívákból történik. Amennyiben ezen bevételek összege a
fenti kiadásokra nem elegendôek, úgy a különbséget a két ön-
kormányzat egyenlô arányban a Körjegyzôség részére átadott
pénzeszközként rendelkezésre bocsátja.
- a körjegyzôség mûködésével kapcsolatos dologi kiadások (pa-

pír, nyomtatvány, festék, irodaszer, stb.) költségeket a felmerü-
lés helye szerinti önkormányzat fizeti meg.
- minden önkormányzat a saját hivatala épületének fenntartási,
javítási, karbantartási és egyéb mûködési költségeit finanszí-
rozza saját költségvetésébôl, mely költségek nem részei a kör-
jegyzôség költségvetésének.
- amennyiben a székhelyen vagy telephelyen ingóságok, felsze-
relések beszerzése szükséges, úgy arról külön-külön a tulajdo-
nos Önkormányzatok gondoskodnak,
- amennyiben a megállapodó felek közösen kívánnak értéknö-
velô beruházásnak minôsülô építési vagy szerelési munkát vé-
gezni, illetôleg jelentôs felszerelés, vagy nagyobb értékû ingó-
eszköz beszerzés történne közösen, úgy ezen beruházásokat, be-
szerzéseket megelôzôen az Önkormányzatok külön megállapo-
dást kötnek a költségek viselésérôl, s annak megfelelôen a kö-
zös beruházás, beszerzés alapján ôket megilletô tulajdoni há-
nyadról; ezen vagyonnövekmény a társult Önkormányzatok kö-
zös tulajdonává válik; e körben az Önkormányzatok a körjegy-
zôség megszûnése esetén a Polgári Törvénykönyvrôl szóló
1959. évi IV. törvény közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
szabályai szerint járnak el, azon elv figyelembevételével, misze-
rint a vagyonnövekmény tulajdonjoga annak helye szerinti Ön-
kormányzatot illesse meg azzal, hogy a vagyonnövekmény má-
sik Önkormányzatot megilletô részét – a megszûnés idôpont-
jában fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonossá váló
Önkormányzat Képviselôtestülete pénzben megváltja.

Mindkét Község Önkormányzata az ôt terhelô hozzájárulás
összegét havi bontásban, minden hónap 30-ig a Körjegyzôség
számlájára átutalással teljesíti.

Az Önkormányzatokat terhelô hozzájárulások összegét az éves
költségvetés megalkotását megelôzôen állapítják meg közös
megegyezéssel, mely hozzájárulások összegeit éves költségve-
tésükben külön elôirányzatként szerepeltetik.

11. A körjegyzôség mûködésének ellenôrzését, a feladatok
egyeztetését az érdekelt polgármesterek együttesen végzik. A
polgármesterek egyeztetô ülését bármely polgármester indítvá-
nyára 8 napon belül össze kell hívni.

12. A képviselô-testületek évente legalább két együttes ülés tar-
tanak, ahol a körjegyzôség költségvetésének megállapítására
illetôleg a zárszámadás elfogadására kerül sor.

13. A képviselô-testületek együttes ülésének összehívására, le-
bonyolítására vonatkozó szabályokra, az ügyfélfogadás rendjé-
re, a munkarendre, a körjegyzôség munkájáról szóló beszámol-
tatás rendjére és egyéb kérdésekben az Ötv. valamint – a kép-
viselôtestületek által elôre egyeztetett tartalommal megalkotott
- SZMSZ-ek elôírásai az irányadók.

14. A körjegyzôséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év
elsô napjával lehet. A döntést a kiválásról és a csatlakozásról
legalább hat hónappal korábban kell meghozni.

15. Jelen megállapodás 2007. július 1. napján lép hatályba.

16. Jelen megállapodást Tordas Község Önkormányzat Képvi-
selôtestülete 114/2007. (VI. 6.) számú, Gyúró Község Önkor-
mányzat Képviselôtestülete 38/2007. (V. 31.) számú határoza-
tával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást, - mely négy egymással mindenben meg-
egyezô eredeti példányban készült, s három oldalból, 16 pont-
ból áll – Megállapodó felek annak elolvasása, közös értelmezé-
se, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezônek el-
ismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezôt alá-
írták.

Tordas, 2007.

Tordas Község Önkormányzat
Juhász Csaba polgármester

Gyúró Község Önkormányzata
Tóth Béla polgármester
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Hiperaktivitás

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemzava-
rosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai szerek számos mellékhatást és függôséget okozhatnak a gyerekeknél. Ha
gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési zavar” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermeke állapota
semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, keresse fel szervezetünket.

Az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiadványt a hiperaktivitással kapcsolatban, melyet szívesen bocsát
az érintettek és a hiperaktív gyermekekkel foglalkozó személyek rendelkezésére.

Cím: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány,
1461 Budapest, Pf. 182.

Tel.: (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.cchr.hu

„Szeresd hát kicsit magadat is...”
... címmel olvashattunk egy cikket az Értékmegôrzôk lapjában. Elsô gondolatom az volt: „Milyen gyönyörû mondatok, milyen
találóak, és milyen nagy szükségük van az embereknek ilyen írásokra manapság”. Minden gondolatával azonosulni tudtam. Aztán
a cikk végére érve, megpillantva a szerzôt, elbizonytalanodtam. Még egyszer átfutottam az írást, nem hittem a szememnek, hogy
annak az embernek a sorait olvasom, akivel eddigi beszélgetéseink során csupán egy kérdésben értettünk egyet (hogy a Puhi-
Tárnok minôsíthetetlen munkát végzett a Vörösmarty, Jókai és Gárdonyi utca aszfaltozásánál).

Valóban Márki Ferenc írta ezt a cikket a szeretetrôl, aki nem szalaszt el mostanában egyetlen alkalmat sem, hogy autójából
édesanyámat szidva ordibáljon az arcomba és középsô ujját emelgesse rám, amikor kicsi gyermekeimmel sétálok az utcán? Ô
beszél önbecsülésrôl, amikor számtalan tordasi lakos önbecsülését tiporta sárba a hosszú évek során: idôs emberekkel kioktatóan
kiabált nemcsak a hivatalban, hanem nyilvános helyeken; amúgy is rossz lelki állapotban lévô, gyermekeit egyedül nevelô anyá-
kat alázott meg mások elôtt, akik segélyért mertek folyamodni?  Aki „lerománozza” az erdélyi magyarokat? Az ô tollából szár-
mazik a bátorítás, hogy „ne félj semmitôl és senkitôl”, aki a mi adóforintjainkból kapta fizetését azért, hogy a mi ügyeinket in-
tézze kulturáltan, a jogszabályok szerint, mégis sok ember gyomorideget kapott, amikor hivatalos ügyben fel kellett keresni? Aki
egyes állampolgárok jogos kérelmeit kihajította a szemétbe, aztán letagadta? Aki földeket vetetett el idôs emberektôl? Sokszor
állítanak meg engem és képviselô társaimat tisztes lakosai a falunak, hogy elmeséljenek egy-egy történetet, ami velük esett meg,
és a jegyzô úrral kapcsolatosak. Eddig kimondani sem merték. Féltek a hatalmától, amivel élt.

Mivel a fentiek miatt kétségessé vált bennem, hogy az írás szerzôje valóban az, aki aláírta, így az internet világában nem túl
bonyolult módon, kb. 1 perc alatt megtaláltam a cikk igazi tulajdonosát. A szellemi termék tulajdonosa Papp Anna Nagysimonyi-
ból, és írása Szeresd önmagadat (Gondolatok) címmel jelent meg. Ha jó emlékszem már az általános iskola alsó tagozatában ta-
nultuk, hogy ha szó szerint vesszük át mások gondolatait, azt idézôjelbe kell tenni...

Hajbin Tímea

Papp Anna megérdemli, hogy cikke saját neve alatt megjelenjen a Tordasi Kisbíróban
(forrás: http://www.foek.hu/gaia/gaia380.htm#pap)

Papp Anna: Szeresd önmagadat

(Gondolatok)

A lelki derû, az önfeledt boldogság kevés ember tulajdona. Ke-
veset beszélünk róla, pedig igaz, ahhoz, hogy másokat szeretni,
elfogadni tudjunk, szeretni és elfogadni kell tudni önmagunkat
úgy, ahogy megszülettünk. Elfogadni pisze orrunkat, vékony
szálú hajunkat, a testünk arányos és aránytalan voltát, vagyis
valójában meg kell tanulnunk örülni annak, hogy emberkért
élhetünk, mármennyire is nehéz az életünk.
Sok a kellék az életünkben, hozzászoktunk a színjátékhoz,
hogy mindig szerepet játszunk, s egyszer csak azt vesszük ész-
re, elidegenedtünk, nemcsak másoktól, önmagunktól is. Sôt,
ami még fájóbb, nem is tudjuk, kik vagyunk s nem is sejtük,
mire vagyunk képesek.
Nehéz önmagunk lenni, és nehéz „más” lenni, mert a könnyebb
a nagy nyájba belevegyülni, bár csalóka ábránd ugyan, de azt
hisszük, ez a biztonság. Pedig a biztonságot önmagunkban kell
meglelni, mert az élet nagy döntéseiben mindig egyedül va-
gyunk, bárkivel is élünk. S ha megleltük magunkban a biztonságot, a lelki béke és derû soha nem hagy el. Az apróságok, az ddig
észre sem vett pici dolgok is határtalan örömet okozhatnak. S az élet tálcán kínálja a felfedezni valót, az apró csodákat, amelyek
élni segítenek.
És ne félj semmitôl és senkitôl, mert a rettegés megbénítja szívedet, lelkedet. Na hagyd! A napfényt, a madarak dalát, az érzéseidet,
gondolataidat senki sem veheti el tôled.
És itt törik meg a rossz és a gonosz ereje a szeretet felett. Szeresd hát kicsit magadat is, hogy képes legyél másokat, az egész
világmindenséget szeretni.

Papp Anna
Nagysimonyi
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Miért nem leszek „értékmegôrzô”?
Sokat töprengek mostanában a hazai értelmiség bûnös felelôtlenségén, amellyel hozzájárul az ország agóniájának kiteljese-

déséhez. Fülsiketítô az a csend, ahogy asszisztál a hazugság igazságként tálalásához, és gyomorforgató az a könnyedség, amellyel
átsiklik a közéletet mérgezô elvtelen, etikátlan politikán. Eszembe jut Babits örökérvényû sora: „… vétkesek közt cinkos aki
néma”.

A postaládáinkba juttatott színes kiadványból mindenki értesülhetett arról, hogy településünk egy újabb civil szervezettel, a
Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesülettel gazdagodott. Minden jóérzésû ember csak örülhet annak,
ha valakik önkéntesen és önzetlenül felvállalják azoknak az értékeknek az ápolását, védelmét, amelyek élhetôvé, szerethetôvé
teszik épített és kulturális környezetünket, otthonunkat. Örülhet, hiszen ezek az emberek, azon túlmenôen, hogy helyette is, érte
is munkálkodnak, megteremtik azt a civil keretet, amelyhez ô is bátran csatlakozhat. Így azok a szunnyadó indíttatások, amelyek
egyébként hamvukba hullanának, moccanássá, értelmes cselekedetté változhatnak.

A rendszerváltás tizenhetedik évére az ember már összegyûjtött annyi élettapasztalatot, hogy mielôtt hanyatt-homlok kitölte-
né a tagfelvételi kérelmet, feltesz magának néhány kérdést, megvizsgálja a tartalmat és a formát.

Kezdjük a formával! Az egyesület újságja egy eddig szokatlan minôséggel kápráztatta el a nagyérdemût. Az újság kivitelezése
egy bôre szabott bugyellárist sejtet. Pár évi nyomdaköltség árából, egy-két forrásgyûjtô pályázattal megtûzdelve, akár a hagyo-
mányôrzô faluház is kitelne! Kár, hogy a tartalmat nem lehet pénzért megvásárolni!

A Márki úr által jegyzett cikk, amelyben a kastély történetét foglalja össze, majdnem elnyerte tetszésemet. De a cikk vége
felé, amikor az 1+2+(2+4+2)+2+2+1+2+3+(1+1+1)+(2+3+2)+1+2+1 osztásokhoz értem, már nem bírtam ki kacagás nélkül.
Kérem, ellenôrizzék, hogy helyesen írtam-e! Egy késôbbi „Ki mit tud Tordasról?” vetélkedôre kötelezô kérdésnek javaslom.
Azon túlmenôen, hogy kezelhetetlen információ az olvasó számára, leleplezi a cikk íróját is, aki annyira mechanikusan ollózta
össze a cikket, hogy benne hagyta ezt a - csak szakemberek által értelmezhetô - leírást. Nem tenném szóvá ezt az inkább komikus
intermezzót, ha – mint az a következô hónapban kiderült - módszertana nem vetítené elôre a második számban elkövetett bûnbe-
esését (lásd a Hajbin Timea által jegyzett cikket).

Juhász Csaba polgármester beszéde
Szent Orbán napján az Öreghegyen

Szeretettel köszöntök mindenkit az Önkormányzat nevé-
ben, meghívott vendégeinket Bánkról és a szlovéniai Puconci-
ból, az öreghegyieket és a tordasiakat. Szent Orbán napján szép
hagyomány szerint a tordasi szôlôsgazdák összegyûlnek, kérik
a jó szôlô- és bortermést.

Az Öregheggyel elôször keresztapám révén ismerkedtem
meg, gyakran jártunk ki szüretelni a szôlôjébe. Késôbb, épí-
tészként több házat terveztem ide, még késôbb mûszakisként
ilyeneket engedélyeztem. Polgármesterként támogatom azt a
kezdeményezést, hogy ahogy a tordasiak kapcsolódnak az
Öreghegy, úgy az öreghegyiek is kapcsolódjanak bele Tordas
életébe.

A hegyen lévô ingatlanok képe az utóbbi években folyama-
tosan változik. Vannak, akik folytatják az eredeti szôlô- és gyü-
mölcstermesztést, vannak, akik füvesített pihenôkertként, hét-
végi házként használják azokat. Sajnos olyanok is vannak, akik
elhanyagolják területüket. Ahhoz, hogy a birtok szép legyen,
sokat kell dolgozni. A szôlômûvesnek is sok a tennivalója, amíg
a szôlôtôke megérleli gyümölcsét, a szôlôfürtöt, amit aztán le-
vágnak, széttaposnak, ledarálnak, hogy az erjedés során meg-
nemesedve borrá érjen. Mi is bizakodhatunk abban, hogy földi
életünk elmúlásával, megnemesedve újjászületünk.
A hagyomány szerint, ha Szent Orbán napján jó idô van, akkor
jó lesz a szôlô- és bortermés. Tegnap szép idô volt, így kívá-
nom, hogy minden a hagyományok szerint legyen!

Vendégek Puconciból

Szlovén testvértelepülésünkrôl, Puconciból a tavasz folya-
mán több vendég érkezett a rendezvényeinkre: futballcsapat a
tordasi Sportnapok Ifjúsági Futballkupájára, gazdák az Orbán
napra a boraikkal. A tordasi alkotómûvészek kiállítását vendé-
geink az asszonykórusuk mûsorával és szlovén kézmûvesek
munkáival színesítették. A megnyitó másnapján a több tagból
álló delegáció a polgármester és az alpolgármester kalauzolásá-
val rövid budapesti városnézésen vett részt. Méltó befejezése
volt a napnak a Tordasiak a Színpadon mûsor megtekintése.

Juhász Csaba
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Elolvasva a második szám címlapját, ahol a társszerzôk nosztalgiával révednek a néhai Münnich Ferenc utcára, arra gondol-
tam, hogy a cikk elolvasása fejlôdésben lévô gyerekeink számára maradandó károsodást okozhat. Mindenesetre arra jó volt, hogy
kiemelte a feledésem homályából, és alkalmat adott elmagyaráznom gyermekeimnek, hogy ki is volt Münnich Ferenc. A cikk
színvonala olyan mélységekben „szárnyal”, hogy idézni belôle hiba, szó nélkül elmenni mellette bûn. Mindezek ellenére, a Timea
cikkében felfedett, Márki úr által elkövetett plágium fényében, még akár dicséretesnek is tekinthetô a társzerzôk szárnypróbál-
gatása.

Tévednek azok, akik ezek után arra gondolnak, hogy a fentiek elegendôek lennének ahhoz, hogy eltántorítsanak az egyesület-
be való jelentkezéstôl. Attól, hogy valaki olthatatlan vágyat érez, hogy újságcikket írjon, és ezirányú készségét „egyedi megoldá-
sokkal tuningolja”, még lehetne derék értékmegôrzô.

Tehát ez a forma! Nézzük, mit rejt a tartalom? Az egyesület újságjában, illetve a honlapján a következôket olvashatjuk:
„(1) Az egyesület céljai:
- segítse megôrizni a település múltjában rejlô értékeket, néprajzi, építészeti és természeti értékeit, a falu régi és új keletû, falu
szintû rendezvényeit (falunap, május 1-je, Orbán-nap, elszármazott tordasiak találkozója, kulturális fórum stb.) ...
Egyesületünk szeretne segítséget nyújtani, azoknak a földieinknek akik, akarnak és tudnak tenni lakóhelyükért, de nem kívánnak
beállni a nagypolitika által vezérelt sorba. Egyesületünknek nem célja az eddig - nem általunk - kiásott árok elmélyítése, hanem
a valóban hasznos munkával elöljáró emberek összegyûjtése, tevékenységük koordinálása.”

Nemes gondolatok! Sajnos, mint már annyiszor, most is szembesülhettünk azzal a szomorú ténnyel, hogy a nagypolitika azon
oldalához hasonlóan, amely éppen kormányzati pozícióból dönti romba az országot, a szép, és nemes gondolatok megmaradnak
a kinyilatkozás szintjén, és csak arra szolgálnak, hogy elfedjék a valódi szándékokat. Tartalom nélküli szájöblögetés! Púder! Így
van ez Tordason is...

Mi mással magyarázhatnám, hogy az „értékmegôrzôk” csoportosan és tüntetôen maradtak távol a Bábel Alapítvány ôsszel
rendezett jótékonysági báljától? Pedig akkor is, mint elôtte mindig, elôre lefoglalt, terített asztal várta ôket... Ôk nagyon jól tud-
ják, hogy a bál bevételét az iskola mire fordítja! Gyermekek utaztatására, különös figyelemmel a rászoruló gyermekekre, számító-
gépek beszerzésére, ami ugyancsak a tordasi iskolások esélyegyenlôségét javítja. A sors fintora, hogy azokon a bálokon, amelyek-
tôl az „értékmegôrzôk” távolmaradtak, rekord bevételek születettek. Idén 440.000 Ft!

Azért használtam többes számot a bálokkal kapcsolatban, mert volt még egy bál 2002 ôszén, amikor az „értékmegôrzôk” tá-
vol maradtak. Akkor az jelenthette a „casus belli”-t, hogy a bál szervezésébe – felkérésre – bekapcsolódtak azok a polgári körö-
sök is, akik amúgy, az akkori önkormányzati választáson alulmaradtak. Ôk nem a húsos fazék mellé tolakodtak, hanem önzetle-
nül szolgáltak. Ôk nem vonultak ki sértôdötten a falu közéletébôl! Ôk akkor megértették a falu üzenetét: tessék többet dolgozni
a faluért! Megfogadták! A választók talán ezt is értékelték, amikor meggyôzô többséggel szavaztak nekik bizalmat az ôszi vá-
lasztáson!

Azt a tényt, hogy az „értékmegôrzôk” által kinyilvánított célok, és a gyakorlat köszönô viszonyban sincsenek egymással, iga-
zolja az asszonykórus ugyancsak csoportos és tüntetô távolmaradása a hagyományosan megrendezett Kulturális Naptól. Eddig
minden évben felléptek! Soraiban találjuk az „értékmegôrzôk” májusi újságjának vezércikkét jegyzô társszerzôket. Egyikük az
„értékmegôrzôk” elnökének felesége.

De kérdezem az „értékmegôrzôktôl”: ha annyira szívükön viselik falunk sorsát, annak értékeit, akkor miért nem kapcsolódtak
be azon alapítvány munkájába, amelyet ôk alapítottak, és amelynek céljai kísértetiesen hasonlítanak a most gründolt egyesületük
céljaihoz? Miért hevert évekig parlagon, elnök, adószám, saját bankszámla, és feladat nélkül a Tordasért Alapítvány? Miért nem
tanúsították töredékét ennek a most felmutatott vehemenciának, amikor a falu dolgainak a tekintetében döntési helyzetben voltak?

Ha annyira építeni akarnak, most éppen faluházat, akkor miért nem inkább az általuk elkezdett és be nem fejezett olyan beru-
házásokhoz nyújtanak civil segítséget, mint az iskola tetôtere, vagy a mûvészeti iskola?

Kínos kérdések, kínos összefüggések! Bizonyos vagyok benne, hogy ezeket majd cáfolják, tagadják. Mivel itt szavak és té-
nyek feszülnek egymásnak, ezeket szavakkal nem, csak tettekkel lehet cáfolni! Ôszinte örömmel töltene el, ha egy késôbbi cikk-
ben meg kéne követnem ôket.

De figyelemre méltó az alábbi kitûzött cél is:
„- segíteni a lakosságot a különbözô állami és önkormányzati döntések megértésében, szükség esetén jogi segítség nyújtással”
Tetszik érteni? Az „értékmegôrzôk”, az elmaradhatatlan rizsával körítve azt üzenik a lakosságnak, hogy meg kívánják védeni at-
tól a piszok, népnyúzó önkormányzattól, amelynek röpke néhány hónapja bizalmat szavaztak! Ezt támasztja alá az a mennyiségé-
ben jelentôs, ám tartalmában annál komolytalanabb és súlytalanabb be- és feljelentés, amellyel elárasztották a felügyeletet ellátó
intézményeket (bôvebben lásd a polgármester úr levelét).

Ebben a történetben csak az a vigasztaló, hogy az emberek nagy többsége ma már tisztában van azzal, hogy kik azok, akik
nyílt és szervezett hazugsággal ragadták és tartották meg a hatalmat. Pontosan tudják, hogy kik a felelôsei a csontig hatoló intéz-
kedéseknek...

A fentiekbôl is kitûnik, hogy a csendes felszín alatt dübörög az „osztályharc”! Nem is lenne ezzel különösebb gond. De!
Tisztelt értékmegôrzô hölgyeim és uraim! Tessék ezt nyíltan felvállalni! Ne a díszletek mögött „taktikázzanak”! Tessék felvállalni
mindenki számára érthetô módon, hogy „ezekkel a tetvekkel” (Tordas utcáin hallott szókapcsolat) nem akarnak semmilyen
szinten sem egy gyékényen árulni! Még a falu érdekében sem! Annak ellenére sem, hogy a falu nagyobbik fele bizalmat szavazott
nekik! Emlékeztetem önöket, hogy annak idején a Polgári Kör, amely megalakulása pillanatától kapja a hideget-meleget, nyíltan
vállalta fel azt az értékrendet, amelyet tagjai és szimpatizánsai most is képviselnek! Tettek és szavak között nem volt, és most
sincs ellentmondás! Ôk minden esetben felsorakoztak a falu érdekeit szolgáló kezdeményezések mögött, tekintet nélkül a kezde-
ményezô kilétére.

Mielôtt befejezném írásomat, engedjék meg, hogy megosszam önökkel azon reményemet, hogy egyszer be fogják látni, hogy
magatartásuk nem célravezetô. Reményemet két gondolat táplálja.

Elôször: remélem, hogy önök is be fogják látni, hogy a tordasi emberek is megérdemlik, hogy józan, értelmes polgároknak
tekintsék ôket. Ebben csak az gátolhatja meg önöket, ha érdekeik nem a közösségével esnek egybe, hanem személyi ambíciókkal,
és/vagy anyagi érdekekkel.

Másodszor: Akik napjaink történéseit nyomon követik, azoknak tudniuk, látniuk, érezniük kell, hogy az önkormányzatok
olyan pénzügyi nyomás alatt kénytelenek mûködni, ami megköveteli a települések minden erôforrásának mozgósítását. A civil
szféra is egy jelentôs erôforrás. Ennek összefogása nem épülhet az obstrukcióra, bojkottra, a letagadott, de annál serényebben
folytatott árokásásra, de épülhet a közérdekre, az etikára és a törvényességre. Közismert idealizmusom ide sorolná még a tisz-
tességet, ôszinteséget és a bizalmat is.

Kívánom, hogy legyen erejük ezen erények felmutatására, és biztosítom önöket, hogy amikor ezek az erények lesznek önök
és szervezetük meghatározói, akkor minden erônkkel az egység megteremtésén és fenntartásán fogunk munkálkodni.

Erdélyi Gábor
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TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

A Tordasi Kisbíró XIX évfolyam 1. számában, nem kis iróniával, irt cikkében tett megjegyzésére szeretnék reagálni.
Az általunk megfogalmazott és a törvényességi fôosztályvezetô asszonynak elküldött levélben kifogásoltuk, hogy a testü1eti
anyagot hiányosan kapjuk meg, a testületi munka elôkészítettsége sem tökéletes, a helyi adórendelet, és vízdíjrendelettel kapcso-
latosan is aggályaink vannak, melyet a panaszlevélre érkezett válasz igazolt is. Mindez a lakosságot is érintô fontos problémákat
ölelt fel.
Nem kifogásoltuk a levélben de fel szeretném frissíteni emlékezetét, hogy a testületi ülésen Farkas János lakossági bejelentésre
tette fel a kérdését a rendszeres éjszakába nyúló önkormányzati nyitva tartásra. Most akkor ehhez meg kell jegyeznem: a túlzott
éjszakába elhúzódott munkák nem a falu érdekét szolgálták, hanem szerintem már személyre szólóak voltak.
Az elmúlt négy évben a testületi ülések mindig keddi napon, azonos idôben kezdôdtek, betartva a munkatervbe foglaltakat, meg-
tartva az egymásnak adott szavunkat. Most a testületi ülések össze-vissza vannak összehívva és tartva, annak megfelelôen, hogy
egyes képviselôk mikor érnek rá. Eddig soha nem volt testületi ülés karácsonykor, Pünkösdkor, de még húsvétkor sem. A testületi,
képviselôi munka az év többi napján is folytatható, a képviselôk magánélete is fontos lehet talán!
A szemtelen, pökhendi - megkockáztatom - megalázó véleményalkotással, amellyel polgármester élt velünk szemben az említett
cikkben, nem lehet elôbbre haladni!
Polgármester Úrnak ismernie kell a törvényeket, de nekünk képviselôknek nem feltétlenül.
Folytatnám az „ígéretadásról”. Nem tudom hol és mikor beszéltük meg „a falu érdekét szolgáló kezdeményezést”?
Korábban is, de fôleg az utóbbi 15 évben én mindig a faluért dolgoztam, és ehhez még képviselônek sem kellett lennem.
Megjegyzem, a faluban lévô közösség mindig egységes volt, társadalmi munkában jól szervezett. Sajnos az idô elôrehaladtával
mindenki öregedett, nagyrészük már nem él, de a velük együtt végzett közösségi munkákra büszkék vagyunk és állítjuk példának
minden tordasi számára. Engem nagyon sok mindenre megtanítottak a hozzám hasonló sok-sok tordasival együtt. A faluhoz min-
dig szorosan kötôdtem és kötôdök is. Sok szeretettel gondolok azokra az emberekre, akik jó példát mutattak és segítettek mun-
kámban.
Én sem akarom a múltat eltörölni, mint egyesek, mert mi most abból élünk. Elôdeink munkája nélkül sehol nem lennénk. Biztosan
vannak dolgok, amit jobban kell és lehet is csinálni. Legyen úgy! Legyen úgy, de tisztességgel, emberséggel, nem mások de fôleg
nem a közösség kárára.
Ki merem jelenteni, hogy a falu eddig elért mûködési színvonalát folytatni ezen a szinten sem egyszerû dolog, hátha még valami
újat is szeretnénk.
Polgármester úr írja: „…közös a célunk…” Csak itt az a kérdés, hogy megfelelünk e célnak, tudjuk e jól végezni munkánkat.
Tudunk e úgy dolgozni a közösen kidolgozott cél érdekében, hogy továbbra is megkapjuk a környékbeliek és más települések
évtizedes elismerését.
Egy hajóban ülünk de mindenki evez, vagy csak eveztetni akar?
Javasolom polgármester úrnak, vegye elô a volt jegyzô úr kerékpárját és menjen végig vele a falun.
Amit most lát az nem méltó Tordashoz!

Farkas Jenô

Kedves Jenô!

Válaszomat neked címzem, hiszen a levelet Te írtad alá. Stílusában erôsen emlékeztet arra, aki azt a korábban hozzám címzett,
a „Polgármester sorozatos törvénysértései (2006. november, december, január)” címû levelet írta. Azt a levelet a volt polgármes-
terrel együtt jegyezted. A borítékra - melyben a mostani levelet átadtad - címzettként a te neved volt kézírással felírva. Elfelejtették
közölni veled, hogy boríték nélkül, vagy új borítékban add át?

Tudod Jenô, kezdettôl fogva nem egyszerû az életünk. Már az elején tisztán láttuk, hogy a Polgármesteri Hivatal szándékosan
egy személyre volt felépítve (a jegyzô ezt elmondta nekem, és azt is, hogy le fogja tagadni), így a tordasi közigazgatás és hatósági
ügyintézés – az általad is idézett törvényességi fôosztályvezetô asszony szerint is - a mûködését tekintve veszélyesen gyenge lá-
bakon állt. A korábbi jegyzô a korrekt együttmûködés és kölcsönös bizalom helyett egy másik utat választott. Ennek eredménye
a jelenlegi helyzet. Miután végleg ellehetetlenült a viszony a Képviselô-testület és közte, a falu „érdekében” a lehetô legtöbb fó-
rumon (Regionális Közigazgatási Hivatal, Gazdasági Versenyhivatal, Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa) jelentett vagy
jelentetett fel minket többnyire igaztalan, hamis vádakkal, „öregbítve” Tordas jó hírnevét. Szerencsére a hivatalok átlátták a hely-
zetet és ennek megfelelôen kezelték.

Képviselôtársaimmal, akik a szolgálatot komolyan gondolják, munkaidô után teljes erôbedobással dolgoztunk azon, hogy az
elvtelen akadályozás ellenére életben maradjon a helyi közigazgatás, és mûködôképes maradjon az önkormányzat. Ekkor jött a
leveletek. Érdemi segítség vagy konkrét, jobbító szándékú javaslatok helyett részetekrôl csak kötekedésre futotta. A kialakult
helyzet miatt valóban voltak kisebb csúszásaink, az akkor hozott döntéseinket utólag itt-ott finomítani kellett, de a jogalkotás
és a hivatal mûködött. (Itt szeretném megköszönni a hivatal azon dolgozóinak, akik kitartottak a falu mellett, türelmüket és erôn
felüli munkájukat.) Félrevezetve, igaztalanul vádaskodtatok, nagy általánosságban, minden konkrétum nélkül. Nem voltatok a
hivatalban, tehát nem tudtátok mi történik ott, így azt sem tudhattátok, hogy az általunk ott töltött idô a falu érdekét szolgálta
vagy sem! Arra az átgondolatlan szabályzatra hivatkoztatok, amelyet korábban nem, de november óta mindenképpen be szeretné-
tek tartatni. Felháborító, hogy amíg mi a faluért dolgozunk, addig ilyenekkel foglalkoztok, állítólag szintén a falu érdekében. 

Meggyôzôdésem, hogy valaki arra játszik, hogy omoljon össze az egész Hivatal. E játszma eszközei lettetek. Ennek tudd be
azt, hogy elôzô válaszom annyira visszafogott volt! Sajnálom, hogy most újabb levél megírására késztettél.

A testületi ülések összehívásának rendje szabályozva van. Igaz, hogy abban állapodtunk meg, hogy a testületi üléseket havon-
ta, keddenként tartjuk, de sohasem mondtam le arról a jogomról, hogy indokolt esetben ettôl eltérjek. A napi történések elkerül-
hetetlenné teszik, hogy ennél gyakrabban, lehetôleg olyan idôpontban, amikor a munkában érdemben részt vevô képviselôk is
ráérnek, testületi üléseket hívjak össze. Emlékeztetlek, hogy az önkormányzati törvény szerint évente legalább hat ülést kell tar-
tani. Mi öt hónap alatt kilencet tartottunk. Ebbôl is látszik, hogy sokkal több kérdésben dönt a Képviselô-testület mint korábban.

Karácsonykor és pünkösdkor nem volt testületi ülés. Húsvétkor valóban volt egy rendkívüli testületi ülés, akkor írtam alá a
testület megjelent tagjainak jóváhagyásával a franciaországi Bessancourt város polgármesterének megbízottjával testvér-telepü-
lési megállapodásunkat. Több család a pihenés helyett a vendégekkel foglalkozott az ünnepek alatt. Megállapodásunk elsô gyü-
mölcse lehet az az októberre tervezett utazás, melynek során 42 tordasi gyerek és felnôtt ellátogathat a Párizstól harminc kilomé-
terre fekvô testvér-településre. Képviselôtársaink megírták azt a pályázatot, melynek sikere esetén az utazás összes költségét az
EU állja. A látogatás során a Párizsi Magyar Intézetben az érdeklôdô közönség egy teljes napon át ismerkedhet községünk szoká-
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saival, kulturális és mûvészeti életével. Sajnálom, hogy annak ellenére, hogy ez a testületi ülés, rendhagyó módon a te csárdádban
zajlott, nem vettél részt rajta. Akkor nem utólag szereznél tudomást ezekrôl a hétköznapok fölé emelkedô eseményekrôl.

És akkor lássuk, hogy állunk az ígéretekkel! A választások után azt ígérted, hogy mostantól nem húzod a szekeret úgy, mint
eddig, de ha úgy ítéled meg, hogy mi jó irányba húzzuk, akkor segítesz tolni. Emlékszel, ezt októberben mondtad a sportpálya
kocsmájának egyik külsô asztalánál, a Teszár Tamással és velem folytatott beszélgetés során?
Leveledben írod, hogy te sem akarod a múltat eltörölni, mint egyesek, mert ti most abból éltek. Látod, ebben egyetértünk! Bár
nem tudom kik az egyesek, de az „abból élést” önkormányzati szinten tapasztaljuk. Ezt a falu nagy része eddig is tudta, helyedben
errôl inkább hallgatnék. Nem gyôzöm eleget hangsúlyozni, hogy ha nem döntöttünk volna az elôdeink által elodázott adóemelés-
rôl, akkor az idei 260 milliós költségvetésünkben 65 millió forint hiány lenne.

Célunk, szándékunk, hogy a településellenes kormányzati politika ellenére a költségvetési egyensúlyt mielôbb megteremtsük,
hogy falunk ne jusson az ország sorsára. Ésszerû döntésekkel megpróbáljuk a mûködési költségeinket csökkenteni (iskola-ösz-
szevonás, körjegyzôség, belsô átszervezés). Igyekszünk a szolgáltatások színvonalát javítani, az értük fizetendô díjat optimali-
zálni, törekedünk a falu rendezett képét megôrizni, lehetôleg javítani. Ennyi!  Egyelôre. Ilyen gazdasági körülmények között
ezek óriási feladatok.

Ahogy te, úgy én is büszke vagyok és szeretettel gondolok az elôdeinkre. Példájuk legyen mérték számunkra is. Abban is
egyetértünk, hogy mindenki tegye a dolgát saját és közössége gyarapodására, de ne mások, és fôleg ne a közösség kárára.

Az utolsó mondatokkal nem tudok mit kezdeni. Az jut eszembe, hogy „rossz az, aki rosszra gondol!”. Szeretném, ha leveled
legutolsó mondatát jobban kifejtenéd, mert én is látok évek óta olyat, ami nem méltó Tordashoz!

Tudod Jenô, én minden sorodat megszívleltem, így utolsó mondatod sem kerülhette el figyelmemet. Ha nem is a volt jegyzô
bringáján, de már sokszor körbejártam a falut. Néha fényképeket is készítek… Íme!

Szeretettel várlak a hivatalomban!

Juhász Csaba polgármester

  2007. február

A barackos a tordasiak kedvelt kiránduló- és csipkebogyó-gyûjtô helye... volt

  2007. június
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Április 8-án, Húsvétkor az ifjúsági klub rendezte a locsoló bált. Nagyon sokat dolgoztak az elôkészítésben, a lebonyolításban
és az utómunkálatokban is. Itt szeretném megköszönni a szülôknek, hogy tombola tárgyakat küldtek, Müller Istvánnénak, Jutka
néninek, hogy olyan sokáig kitartott a belépôjegyek szedésénél.
Április 13-tól 19-ig volt látható „A világ labdarúgói A-tól Z-ig” címû kiállítás. Sokkal több érdeklôdôre számítottam, ismerve
a sok foci rajongót. Úgy látszik, inkább az élôben való „mûvelést” részesítik elônybe, mint a képek nézegetését.
Április 21-27 között láthatták az érdeklôdôk a Föld napja alkalmából rendezett természetfotó kiállítást. Két tehetséges fiatal fo-
tós, Lencsés Gábor és Schweitzer Szabolcs képeit viszont nagyon sokan megcsodálták.
Április 28-án az asszonykórus Bakonyszentlászlón, egy kórustalálkozón sikeresen szerepelt.
Április 30-án, mint minden évben, az ifjúsági klub tagjai májusfát állítottak a tordasi lányoknak, asszonyoknak, majd a Pillikék
„körbetáncolták”. Utána a Los Andinos együttes elôadásában az Andok hegységben élô népek zenéjével ismerkedhettünk.
Május 1-jén reggel 8 órakor már javában folytak az elôkészületek, a hagyományos fôzôverseny kellékei néhány helyen már áll-
tak. Ôk voltak a korán kelôk. Aztán sorba jöttek, akiknek az elôzô nap egy kicsit hosszabbra sikerült. Végül 21 bográcsban fôtt
mindenféle finomság. A délelôtti rendôrkutyás bemutató is sokakat vonzott. Itt is szeretném megköszönni Vajdics Zoltán pa-
rancsnok úrnak és munkatársainak az élményt.  Egy órára ehetôvé váltak a bográcsok tartalmai. Miután a „hozzáértô” zsûri tesz-
telte a minôséget, a készítô megkapta az ARANY CSONT DÍJAT jóízôen elfogyasztották a vendégek, baráti társaságok. A dél-
utáni sport bemutatók, játékok is jó hangulatúak voltak. Este a RAZZIA koncert méltó befejezése volt a napnak. Köszönöm fiuk!
Május 26-án az Öreghegyi gazdák ünnepelték az Orbán napot. Új hegybírót választottak Cifka János személyében.
Június 8-án és 9-én rendeztük a hagyományos kulturális napokat. Köszönom mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
ahhoz, hogy a rendezvény sikeres legyen.

További programok:
Július 21-én Fiatal Összmûvészeti Fesztivált rendeznek a fiatalok.
Július 29- augusztus 5. között az ifjúsági klub nyaralni megy. Ez idô alatt a ház csak délelôtt lesz nyitva.

A ház „tartozéka” Kunsági Tamás – Tomika, aki 12 éves kora óta segített nekem és csak az utóbbi négy évben kapott ezért négy
órás fizetést, felmondott. Mindent tudott a házról, az elektromos vezetékekrôl, a számítástechnikáról, a hangosításról, a fény
technikáról, kiállítás berendezésrôl, díszletezésrôl, figyelmeztetett mikor, mit kell csinálni, egyáltalán bármiben, bárkinek szíve-
sen segített. Keserû szájízzel ment el, de remélem, szép emlékei maradnak ezekrôl az évekrôl, és ha már nem is itt, de tesz a fa-
luért, hiszen nagyon szereti. Azt is remélem, és kívánom neki, hogy fejezze be a fôiskolát, boldoguljon úgy az életben, ahogy
azt elképzelte. Kösz Tomika.

Bediné Németh Márta

Falujátékok egy szurkoló szemszögébôl

„Szorgos a hangya, indul a banda, lazítani most nem lehet….” így kezdôdött a Tordasi Hangyák csapatának indulója június 24-
én a törökbálinti Cora parkolójában. A tikkasztó meleg ellenére csapatunk lelkesen, egy emberként küzdötte le az akadályokat.
Érdekes és alkalmanként extrém versenyszámokban mérhette össze erejét a nyolc csapat. Pl.: kötélhúzás, zsákban futás, élô cso-
csó, kalandvár, akadálypálya, mászó fal, indiánhíd, stb. A szurkoló táborra sem volt panasz, bátran állíthatom, hogy mi voltunk
a leghangosabbak, legnépesebbek, és leglelkesebbek. Annak ellenére, hogy 6. helyezést értünk el, és nem jutottunk tovább a
döntôbe jól éreztük magunkat közösen a nap folyamán. Sok ember munkája és pozitív hozzáállása segített ebben. Köszönjük nekik.

Farkas Noémi, az Ifjúsági Klub tagja

GUTENBERG GALAXIS

Könyvtári hírek

Versböngészô

Sztrányay Miklós:
(édesanyánk imája, a lélek anapesztusa)

„szavam ég fele száll
odahív fel a kék
odavágyik a szív
odavágyik a lét
hol a szív szava kél
hol a lélek az úr”

Április 11-én ünnepeltük a Költészet Napját, mely alkalom-
ból április 13-án Rendhagyó Versböngészôt tartottunk a könyv-
tárban. A Tordasról elszármazott költô, Sztrányay Miklós ver-
seit gyûjtötték össze a résztvevôk.

Április legszorgalmasabb versböngészôi:
Halenár Henriett (1. oszt.)
Konczos Vince (2. oszt.)
Kerényi Nóra (3. oszt)
Kónya Kitty (3. oszt.)
Magera Zsuzsa (6. oszt.)
Pálinkás Angéla (6. oszt.)
Zoltai Fanni (6. oszt.)

Az elkészült munkák a könyvtár elôtti folyosót ékesítik, ahol
minden érdeklôdô megtekintheti ôket.

A legifjabb „olvasók”

Májusban az Óvoda Nagycsoportos gyermekei látogattak el
a könyvtárba. Sokuknak már ismerôs volt a „négy fal közé zárt
könyvország”, hiszen legtöbbjük már beiratkozott „olvasó”,
mégis az újdonság erejével hatott mindannyiukra a sok infor-
máció, amit hallottak tôlem. Kérem a szülôket, segítsék gyer-
mekeiket, ha érdeklôdnek a könyvek és a könyvtár iránt.
Remélem, hogy együtt könyvszeretô felnôtté varázsolhatunk
minden apró gyermeket.

Kedves Gyerekek, most Hozzátok szólok! Kérjétek meg
szüleiteket, olvassák ezt fel Nektek!
Remélem, hogy jól éreztétek magatokat a könyvtárban, és mi-
nél elôbb visszatértek. Nagyon sok érdekes könyv vár még Rá-
tok. Elárulom néhánynak a címét, csak hogy el ne felejtsétek,
milyen jó könyveket találhattok itt. Például:

Kálmán Jenô: Sicc az iskolában
Kálmán Jenô: Sicc Afrikában
Richard Scarry: Tesz-Vesz szavak
Sebôk Zsigmond:Dörmögô Dömötör

Látjátok? Gyertek minél elôbb! Szeretettel várlak Benneteket!

Új könyvek

Azért, hogy a régebben fiatalok se érezzék hanyagolva magu-
kat, nekik is készültem könyvlistával.

Néhány a legújabb könyvek közül:

Agatha Christie: Miért nem szóltak Evansnak?
Agatha Christie: Gloriett a hullának
Daniel Steel: Az elsô bál
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J. D. Robb: Botlás az éjszakában
Joanne Harris: Urak és játékosok
Martha Tailor: A megszállott
Sandra Brown: A gyôzelem mámora
Stephen King: Borzalmak városa

Szakkönyvek:

Csepeli György: Szociálpszichológia
F. W. Grundwissen Kron: Pedagógia
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya
Gregory N. Mankiw: Makroökonómia
Haller József: Miért agresszív az ember?
Patricia M. Wallace: Az internet pszichológiája
Rita L. Atkinson - Ernest Ropiequet Hilgard: Pszichológia
Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai

Nyitva tartás:

A nyár folyamán is hétfô és szerdai napokon, 15-18 óráig vá-
rom az olvasókat és az új érdeklôdôket.
A könyvtár július 30. - augusztus 8-ig zárva lesz!
A továbbiakban felmerülô esetleges változásokról a könyvtár
ajtajára kifüggesztett plakátról, illetve szóban értesülhetnek és
tájékozódhatnak!

„A könyv a lélek világossága, a test tükre, megtanít az erények-
re, és elûzi a bûnt; ô a bölcsek koronája, az utazó kísérôje, az
otthon barátja, a beteg vigasztalója, a kormányzók társa és ta-
nácsadója, az ékes szólás illatdoboza, gyümölccsel teli kert, vi-
rággal ékes rét; ha hívják, jön; mindig készenlétben van, min-
dig elôzékeny; ha megkérdezed rögtön válaszol; felfedi a rejtet-
tet, megvilágítja a homályosat; balszerencsében megsegít, jó-
szerencsében mérsékletre oktat.”
Ismeretlen szerzô (Kb. XIV-XV. századból)

Mihovics Márta

ISKOLAI HÍREK

Április 16-án a Költészet Napja tiszteletére nagyszabású is-
kolai szavalóversenyt rendeztünk. Örvendetes, hogy tanítványa-
ink nagy létszámmal és felkészülten vettek részt. Az ünnepséget
iskolánk igazgatónôje nyitotta meg, köszöntve a meghívott ven-
dégeket, a résztvevô szereplôket, s valamennyi iskolai tanulót.
Az ünnepélyes megnyitó után külön helyszínen vette kezdetét az
alsósok, illetve a felsô tagozatosok versmondó versenye. A nagy
létszámra tekintettel ez évben külön teremben zajlott az 1-2. osz-
tályosok, valamint a 3-4. osztályosok versenye. Nagyon örül-
tünk annak, hogy a kicsik ilyen aktívak voltak, szívesen és nagy
izgalommal készültek. Dicséret illet valamennyi résztvevô ver-
senyzôt – különösen a kicsi 1. osztályosokat – számukra ez volt
az elsô igazi megmérettetés. Ha már verseny, akkor azt valami-
lyen módon értékelni kell. Az 1-2. osztályosok értékelésére a
zsûribe Varga Károlyné Erzsike nénit, Milichovszkyné Szalai
Ilona óvónénit és Cselikovics Herta nénit kértük fel. A 3-4. osz-
tályosok versmondását Veres Andrea, Pók Endréné és Kovács
Emese tanítónôk értékelték. A felsô tagozatban Dr. Sztrányai
Miklós, Süller Zsolt evangélikus lelkész és Ócsai Tibor reformá-
tus lelkész látták el ezt a feladatot.
Mindamellett, hogy valamennyi versenyzôt dicséret illet, a kö-
vetkezô eredmények születtek:
1-2. osztályosok versenyében:

I. Bokros Blanka 1. o. I. Szabó Gábor 2. o.
II. Pápai Áron 1. o. II. Erdélyi Kristóf 2. o.
III. Varga Dávid 1. o. III. Konczos Vince 2. o.

A zsûri különdíját és dicséretét kapták: Májer Milán 1. o.
Pollák György 1. o.
Pajer Balázs 1. o.
Bôke Péter 2. o.

3-4. osztályosok versenyében:
I. Varga Anna 3. o.
II. Kalamár Botond 3. o., Benkô Réka 3. o.
III. Kónya Kitti 3. o.

I. Koczkás Eszter 4. o.
II: Kiss Vivien 4. o.
III. Bán Szabolcs 4. o.

5-6. osztályban:
I. Bokros Virág 5. o.
II. Erdélyi Gábor 6. o.
III. Gurabi Vivien 5. o.

7-8. osztályban:
I. Takács Krisztina, Preimayer Krisztián 8. o.
II. Erdélyi Réka 8. o.
IV. Antal Kitti 7. o.

Különdíj: Schachay Bettina 5. o., Karnóczi László 6. o.
Gratulálunk!

A nap eseményeit a Mûvészeti Iskola tanárainak, illetve né-
hány tanulójának hangszeres bemutatója követte.
Május elején ajándékkészítéssel, virággal kedveskedtünk az
édesanyáknak, voltak olyan osztályok, amelyek ünnepi mûsorral
köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat Anyák napja al-
kalmából.

Május 8-9-én EU Nap alkalmából iskolánk néhány tanulója
és pedagógusa Szlovéniába utazott, hogy részt vegyen az Euró-
pai Unióhoz csatlakozott országok bemutatóján, az egyes orszá-
gok szokásainak, hagyományainak felelevenítésében.
Kellemes két napot töltöttek el.

Az iskolaszövetség keretében a 2., 3. és 4. osztályos tanulók
egy levelezôs anyanyelvi vetélkedôn vettek részt a tanév folya-
mán, melynek részeredményeit korábban már közöltük. Május
10-én a kajászói iskolában került sor a döntô lebonyolítására.
A 2. osztályból Erdélyi Kristóf emléklapot kapott a versenyen
való részvételért. A 3. osztályból Kónya Kitti Katalin II. helye-
zést, a 4. osztályból Koczkás Eszter szintén II. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Május 11-én iskolánk névadójára emlékezve, valamint a Ma-
darak és Fák Napja alkalmából rövid ünnepi megemlékezést tar-
tottunk, majd a kisebbek a sportpályán, a nagyok a sportpályához
vezetô úton különbözô állomásokon teljesítettek feladatokat. A
végsô összesítés után eredményhirdetés, és a díjak kiosztása kö-
vetkezett. Mindenki jókedvû, felszabadult és vidám volt, vala-
mennyien jól éreztük magunkat.

Május 18-án Válban a Vajda Napok alkalmából meghirdetett
szavalóversenyen vettünk részt. Alsó tagozatosaink Emléklapot
kaptak a részvételért. A felsô tagozatból Erdélyi Gábor 6. osztá-
lyos tanuló II. helyezést, Petz Anna 8. osztályos tanuló III. helye-
zést ért el. Gratulálunk. Most, amikor már mindannyian elfárad-
tunk, még újra és újra feladatokat teljesítünk, újabb tennivalóink
vannak.

Május 24-én a nagycsoportos óvodások ellátogattak az 1.
osztályba, egy kicsit bepillantva, ízlelgetve az iskolai életet.
Nagyon kedvesek, fegyelmezettek voltak. Mi is izgatottan vár-
tuk ôket, ajándékot is készítettünk a számukra. Reméljük szep-
temberben, amikor már iskolánk tanulói lesznek, jól érzik majd
magukat közöttünk. Várunk Benneteket szeretettel!

Ez az év a HONALAPÍTÓRA, ÁRPÁD FEJEDELEMRE
való emlékezés jegyében zajlik. Valamennyi osztály az össze-
gyûjtött anyagból kiállítást készített a tantermében, melyet zsûri
értékelt.
Az értékelés eredménye:
Alsó tagozatban: I. helyezett a 3-4. osztály

II. helyezett a 1-2. osztály

Felsô tagozatban: I. helyezett 6. osztály
II. helyezett 8. osztály
III. helyezett 5-7. osztály
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A munkát ismét egy kis pihenés követte a Gyermeknapon,
május 25-én. A diákok 1-8. osztályig vegyes csapatokat alakí-
tottak, és játékos, szórakoztató akadályversenyt szerveztünk szá-
mukra. Úgy tûnt élvezték, jól érezték magukat. Ez a nap nekik
és róluk szólt. Az eredményhirdetés után jégkrémet kapott min-
denki, valamint az anyukák segítségével készült kókuszgolyóval
lett mindenki megvendégelve. Jó volt ez a délután, egy kis pihe-
nés, kikapcsolódás az év végi rengeteg tennivaló között.
Köszönjük Kónya Zsoltné, Wagner Anikó, Vlaszák Mária,
Payerné Craveró Teréz, Erdélyi Rita, Benedekné Varga Mónika,
Schachay Károlyné szülôknek, a Viki ABC, a Györgyi ABC, a
Családi ABC és a Sport Büfé adományát, valamint a Martonvá-
sári Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat és a Martonvásári
Rendôrôrs segítségét a játékban.
Mint minden évben Wagner Anikónak  köszönhetjük a Nestlé
által biztosított ingyen jégkrémet.

Az újság elôzô számában már közöltünk részeredményeket
egy-egy levelezôs versennyel kapcsolatban. Mostanra szinte
minden országos levelezôs verseny eredményét megkaptuk.
Szeretnék errôl is beszámolni.

A TEKI-TOTÓ elnevezésû országos levelezôs matematika ver-
seny eredménye:
Pápai Áron 1. o. arany fokozat
Gál Máté 1. o. arany fokozat
Benedek Kata 1. o. ezüst fokozat
Bôke Péter 2. o. ezüst fokozat
Erdélyi Kristóf 2. o. ezüst fokozat
Benkei Boldizsár 2. o. bronz fokozat

A Paletta elnevezésû országos levelezôs versenyben:
Stefkó Bence 1. o. matematikából 11. helyezést,
Benedek Kata 1. o. matematikából 11. helyezést,
Pajer Balázs 1. o. matematikából 4. helyezést,
Halenár Henriett 1. o. rajzból 7. helyezést,
Varga Anna 3. o. rajzból 2. helyezést ért el.

A „Tudor” elnevezésû versenyben:
Konczos Vince 2. o. matematikából 19. helyezést,
Kónya Kitti 3. o. matematikából 12. helyezést,
Kónya Kitti 3. o. alapmûveltségi versenyben 10. helyezést,
Benedek Flóra 3. o. alapmûveltségi versenyben14. helyezést ért
el.

A TITOK Oktatásszervezô Bt. által meghirdetett német
levelezô versenyen a 32. helyezést értük el 260 pontszámmal. A
csapat tagjai: Bokros Virág, Milichovszky Emôke, Németh
Renáta, Schachay Bettina, Báhidszki Máté és Erdélyi Kincsô 5.
osztályos tanulók. Felkészítô tanáruk: Kovács Emese.

Petz András 6. o. tanuló a Zrínyi Ilona országos matematika
versenyen megyei 5. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk
rá, mivel ez a legnehezebb országos matematika verseny és ilyen
kíválóan képviselte iskolánkat és falunkat.

Gratulálunk valamennyi versenyzônek. A helyezések, a szá-
mok azt bizonyítják ismét, hogy a tordasi iskolások a falakon
kívül is képesek bizonyítani. Örülünk ennek.

Reméljük, és ôszinte szívvel kívánom mindezt a most búcsú-
zó 8. osztályosoknak. Vigyétek magatokkal és ôrizzétek szíve-
tekben az emlékeket, a gondtalan évek szépségét. Kívánok Nek-
tek sok sikert, szerencsét, kitartást és sok szép élményt a nyárra,
s az elkövetkezendô években. Ha nem feleditek iskolátokat, ta-
náraitokat, térjetek vissza, mindig szeretettel várunk benneteket.

Mindezzel szeretném azt jelezni, hogy bizony ismét egy tan-
év végéhez közeledünk. Elfáradunk, vágyunk a pihenésre, mégis
úgy érezzük, hogy elrepült és szinte hihetetlen, de ismét elmúlt
egy tanév. Nagy erôpróba volt ez a kicsi elsôsöknek, de nagy
kitartással, szorgalommal mindenki megtanult írni, olvasni, szá-
molni. Megtanulták a kicsik élni mindennapjaikat az iskola falai
között.

Még rövid kitartás, dolgozatok, témazárók, azután következ-
tek a tanév végi kirándulások, s június 16-án szombaton tanév-
záró ünnepély és ballagás.

Az év végi festést, takarítást június 23-án végeztük a szülôk
segítségével. Köszönjük mindenkinek!

A tanévkezdés elôtt még bizonyára újra jelentkeznek az is-
kolai hírek. Addig is mindenkinek sikeres, jó munkát és pihenést
kívánok!

Somfai Sándorné
az alsós munkaközösség vezetôje

A ballagó nyolcadikosok

„Üres az osztály, most búcsúzik tôle
A dalos ajkú 8. osztály
Örömmel töltött szép napok emléke
Fülembe cseng még, mint tündérvilág
Amint az osztályt nézem elmerengve,
Az én szívem is mintha üres lenne,
Vad égô kínnal felsajogva fáj,
Üres az osztály, nincs lakója már.” Balla Antal

Boka Dániel Duschek Máté Erdélyi Réka

Kimberger Attila Kocsis Krisztián Lapos Márió

Petz Anna Preimayer Krisztián Süke Viktor

Szôke Gábor Takács Krisztina Varga Attila
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Április és május is bôvelkedett a programokban.
Lezajlott események:

Az országos táncháztalálkozón sikeresen szerepeltek tánco-
saink és népzenész növendékeink egyaránt, összesen 50 gyer-
mek.

A húsvéti játszóházban a két kalocsai néni és unokájuk, ha-
talmas türelemmel, odaadással mutatták, tanították a kalocsai
mintákat, a „pingálást” a hatalmas tömegben összegyûlt, több
mint 100 érdeklôdônek. Ôk maguk hoztak száz darab elôkészí-
tett, kifújt tojást és sok-sok festéket, ecsetet teljesen ingyen. Az
asszonykórus dalcsokra adta meg a hangulatot, kik sütemé-
nyekkel is megörvendeztették a gyerekeket. Farkasné Erika és
Kovács Erika pedig a sibafonás legfôbb ismerôi, órákig tanít-
gatták a gyerekeknek a fonás technikáját. A hangulathoz hozzá-
tartozott a háttérben fel-felcsendülô visszafogott muzsikálás,
hisz a néphagyományban böjtben nem volt való a hangos tánc-
mulatság. Ezúttal köszönjük a Fogyatékosok Otthonának a
vesszôket, az asszonykórusnak a segítséget, a zenészeknek a
muzsikálást és a mûvelôdési háznak a helyet és a technikai hát-
teret.

A Költészet Napján az óvodában és az iskolában is hang-
szerbemutató koncert volt a gyerekek legnagyobb örömére, ze-
netanáraink közremûködésével, melyet a szülôknek is bemutat-
tunk május 14-én.

A II. Országos kerámiakészítô verseny elôdöntôjérôl négy
növendékünk jutott tovább a májusi döntôre Badacsonytomaj-
ba: Somlói Luca országos III. díjat, Konczos Kata országos I.
díjat nyert, gratulálunk a felkészítô tanároknak és a növendé-
keknek!

Nyílt napjainkon inkább csak a még nem mûvészeti iskolás
gyermekek és szüleik érdeklôdtek, látogatták óráinkat.

A májusfa körbetáncoláson a Pillikés lányok mutatták be
táncukat, a Mátyusföldrôl készült összeállítást, mely tartalmaz-
ta a „pilikézést” is, mely egy bizonyos körtánc neve. Csopor-
tunk errôl a körtáncról kapta nevét 1998-ban.

Seregélyesen egy kistérségi fesztiválon szerepeltek a kö-
zépsô csoportos táncosaink, ahol lovaskocsis felvonulással
kezdôdött a rendezvény, a délután folyamán színpadon is meg-
mutathatták a legújabb koreográfiájukat „Lobbogatás” – somo-
gyi tûzugrás címmel.

Májusban volt az országos csoportos tanulmányi verseny 6.
elôdöntôje Székesfehérváron, ahol szintén a kisebb táncosok
léptek fel. A 7. elôdöntô után értesültünk, hogy továbbjutottunk
a május 26-án Szekszárdon megrendezett döntôre. Elmondhat-
juk, hogy az ország 7. legjobb II. korcsoportos táncegyüttese a
Pillikék. A döntôben csak több évtizede mûködô, több száz, sôt
ezres lésztszámmal is mûködô nagyvárosi iskolák kerültek be.
Az egész tanulmányi versenyre 97 iskola, max. három korosz-
tállyal nevezett be, s minden csoportnak két koreográfiát kellett
elôadni, ez több mint 200 koreográfia! Érdemes a döntôn részt-
vevô táncosokat név szerint is megemlíteni: Bán Szabolcs,
Bôke Péter, Erdélyi Kincsô, Erdélyi Kristóf, Kalamár Botond,
Karnóczi László, Kerényi Nóra, Khaut Henrietta, Kimberger
Csaba Márk, Konczos Vince, Magera Attila, Magera Zsuzsa,
Magyar Melinda, Puskás Nikolett, Oláh Janka, Somlói Luca,
Somlói Tamás, Szabó Gábor, Szabó Péter, Szilágyi Gabriella,
Tóth Petra Lilla, Zoltai Fanni, Zoltai Liza.

Szintén május 12-én a nagyobb táncosok Sebestyén Eszter
édesapja szervezésében, teljesen önállóan adtak egy kis mûsort
Dinnyésen a Tûz Lángja zenekar közremûködésével. Kisbusz
jött értük, s a sikeres szereplést követôen finom, több liternyi
halászlével tértek haza.

Közben rendre gyarapodik jelmeztárunk, elkészültek a csiz-
manadrágok, mellények, új blúzokkal, alsószoknyákkal, köté-
nyekkel, kalapokkal. Lábbeliket is sikerült venni. A támogatá-
sokat köszönjük a Bábel és a Tordasért Közalapítványnak, a
sikeres pályázatban pedig Veres Andrea segített. A varrás fô
mestere Mészáros Bálintné, Marika néni, kit családja gyenge
egészségi állapota sem akadályozott meg, hogy folyamatosan
varrjon nekünk. Hálánkat nem tudjuk igazán kifejezni, meg-
próbálunk méltóan és jól táncolni a jelmezekben.

A fô köszönet a gyerekeké, a pedagógusoké, kik hétvégeket
is keményen áldozva, becsülettel megdolgoztak az új koreográ-
fiák összeállításáért. A zenei összeállítások anyagát stúdiófel-
vételen rögzítettük Vas Árpád segítségével, a felvételeken
többnyire zenetanáraink muzsikálnak, Vizeli Balázs és Nagy
Zsolt.

Nem utolsó megemlíteni, hogy folyamatosan próbálunk
megtakarítani költségvetésünkbôl a szülôk jóvoltából. Minden
hétvégi fellépésre, versenyre a szülôk autókkal szállították a
gyerekeket, ami nem kis áldozatvállalás sem idôben, sem anya-
gilag, egyedül a szekszárdi döntôre  utaztunk autóbusszal.

A zenei vizsgák rendre lezajlottak, reméljük a következô
tanévben megalakul egy vonós kiszenekar is, akik kísérik majd
a táncosokat.

Május 26-án a nagyobb Pillikékkel délelôtt Csákváron a II.
Floriana Napokon léptünk fel, és a kerámia kiállításon is lát-
hatta a közönség gyermekeink kerámiatárgyait. Délután már a
martonvásári Civil Fesztiválon táncoltunk, s a Tûz Lángja ze-
nekar közremûködésével pezsgô hangulatot varázsoltunk a sát-
rak közé, az iskola udvarán felállított színpadon.

Május 31-én indultunk mintegy 60 fôvel Gyimesbe Gyer-
meknapi fesztiválra. Az utiköltséget is sikerült részben pályá-
zatból fedezni, melyet Angyal Erzsébet tanárnônek köszönhe-
tünk. A fennmaradó részt a gyerekek részvételi díjából egyenlí-
tettük ki. Ez a kirándulás külön beszámolót érdemel a követ-
kezô számban.

Június 8-án, pénteken 18 órakor a Tordasi Kulturális Napok
keretében a mûvelôdési házban csodálhattuk meg képzômûvé-
szeti tagozataink anyagából rendezett kiállítást, mely egyben
az év végi vizsga is volt.

Másnap, június 9-én, szombaton a szabadtéri színpadon zaj-
lott le a néptánc tagozat vizsgabemutatója. Közremûködtek: a
Pillikék gyermek néptánccsoport három korosztálya, vonós
népzenei növendékeink, a martonvásári Százszorszép Tánc-
együttes, a Tordasi tánckör, Tûz Lángja zenekar, Dr. Salamon
Ferenc és barátai, valamint a mûsort vezetô Toman Ilona. Ár-
verezésre került a foltvarrók által készített terítô, melyet hálá-
san köszönünk!

Hirdetjük augusztus 22-26-ig az V. Szûcs Béla Gyermek-
és Ifjúsági tánctábort, melyen ez évben ifjúsági korosztálynak
Szászcsávási táncokat fog tanítani Kovács Norbert „Cimbi” és
Mohácsyné Lôrinc Hortenzia, a fiatalabbaknak somogyi tánco-
kat és játékokat tanít Sándor Ildikó, Szabó Zsolt és Németh
Ildikó, Szabó Szilárd. Kézmûves foglalkozás: Kovács Erika.
Közremûködnek: Vizeli Balázs, Nagy Zsolt, Csávás Attila,
Mohácsy Albert, és a Tûz Lángja zenekar! A mûvészeti iskolás
növendékeknek a tábor ingyenes!

A 2007/08. tanévben a tordasi mûvészetoktatásban a követ-
kezô szakok indulnak, illetve még felvételizni lehet:
Képzômûvészet: kerámia, kézmûves
Zene: zongora, népi hangszerekre esetlegesen 1-1 fô felvétele
lehetséges (a régi tanítványokat várjuk, mert írásban nem erô-
sítették meg jelentkezésüket!)
Tánc: népi-játék, néptánc

A mûvészeti iskolába minden tanévben újból be kell irat-
kozni, annak is aki már igénybe vette a mûvészetoktatást elô-
zôleg!

További információ a nyári szünetben az iskola ügyeleti
napjain.

Pótbeiratkozás a 2007/08-as tanévre:
                            2007. augusztus 21. kedd 9-18 óráig
                            2007. szeptember 4. kedd 9-18 óráig

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Németh Ildikó
a mûvészetoktatás vezetôje

A MÛVÉSZETOKTATÁS HÍREI
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Mivel etetnek bennünket? (2. rész)

Rákkeltô gyorsfüstölés

A nitrózaminok keletkezését a hôkezelés is elôsegíti: felszapo-
rodnak például, ha a nitrittel átpirosított húsárut, a kolbászt
megsütjük, de hôkezelésnek számít a régebben hosszan, 2-6
hétig tartó hideg füstölést ipari környezetben felváltó forró füs-
tölés is. A 60-90 fokos hômérséklet és a töményebb füst hatásá-
ra néhány órára rövidül a füstölés idôtartama, és megspórolható
a száradási súlyveszteség.
Tehát a termék vizes marad, és a forrón füstölt hústermékekbe
sokkal több rákkeltô kátrányanyag kerül a füstbôl. Bizonyos
füstölôk tiltott anyagokat, például gumiabroncsot is izzítanak -
ez tovább gyorsítja az eljárást, a kátránytartalom azonban még
magasabb lesz tôle. A füstölésnek kidolgozták egy teljesen füst-
mentes változatát is; az úgynevezett folyékony füst olyan por,
amely a termékbe keverve füstölt ízt kölcsönöz.
A húsiparban használatos „technológiai segédanyagok” listája
a végtelenségig folytatható: tartósítószerek (például az alumi-
nium-szulfát, a karboxi-metil-cellulóz, a kálium-szorbát, a ben-
zoésav vagy a glyoxal), húspuhítók (papain, ficin, bromalin),
antioxidánsok, cukor és így tovább. Még terjedelmesebb az
adalékanyagok káros mellékhatásainak listája: idegrendszeri és
emésztôszervi megbetegedések, rák, allergiás rohamok.
A fent felsoroltakhoz hasonló gyógyszereket és vegyszereket
használnak a tojásiparban (még a tojássárgája színének beállí-
tására is létezik adalékanyag), a tejiparban, a haltenyésztésben.
Kapfelsberger és Pollmer könyve tételesen, rengeteg adattal
alátámasztva (csak a bibliográfia negyvenoldalas), a fogyasztói
önvédelem helyenként elég korlátozott eszközeit is bemutatva
fest vészjósló képet az intenzív álattenyésztés és a gyógyszer-
ipar, valamint a vegyipar fogyasztó számára egészségtelen ná-
száról.

„Visszaélések nem történnek”

Németországban a közvélemény kikényszerítette az emberi
fogyasztásra szánt termékekben található gyógyszer- és vegy-
szer-maradványok rendszeres ellenôrzését, a megengedett ha-
tárértékek betartásán az élelmiszer-biztonsági hatóság és fo-
gyasztóvédô szervezetek ôrködnek, a vizsgálati adatokat rend-
szeresen közzéteszik. A Kétezeregy Kiadó megpróbálta ma-
gyar vonatkozású adatokkal kiegészíteni a kötetet, ám nem várt
ellenállásba ütközött.
„A növényi eredetû élelmiszerekkel sokkal könnyebb volt a
dolgunk, mert ki tudja, miért, de ezeknél közlik és az FVM
honlapján rendszeresen közzéteszik, hogy mennyi permetezô-
szermaradványt tartalmaznak a szúrópróbaszerôen vizsgált
zöldségek és gyümölcsök. Száz különbözô anyagot vizsgálnak
- tavaly novemberben például több mint tíz százalékban találtak
határérték feletti maradványokat” - mondja Benda Judit, aki
végzettségét tekintve gyógyszerész.
„Az állati eredetû táplálékok esetében azonban nem minden
adat nyilvános Magyarországon: csak azokról a szennyezôdé-
sekrôl kaptunk információt, amelyek nem emberi felelôtlenség
vagy visszaélések következményként kerülhetnek az ételbe,
például, hogy mennyi nehézfémet vagy ipari szennyezôdést tar-
talmaz a hús. De ami szándékosan kerülhet bele, arról vissza-
tartották az adatokat.” Így a szerzô az Országos Élelmiszer-
vizsgáló Intézettôl (OÉVI) nem tudta meg, hogy milyen hor-
mon- és gyógyszermaradványokat vizsgálnak a húsban, és
mennyit találnak belôlük.
A kiadó végül jogászhoz fordult, aki azt mondta, az OÉVI a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény értelmében
bármelyik állampolgárnak köteles volna információt adni mé-
rési eredményeirôl. Benda errôl ezt mondta: „Írtam egy hiva-
talos levelet az OÉVI igazgatójának, hogy legyenek szívesek
válaszolni, mert ha harminc napon belül nem teszik meg, pe-
relni fogok. Na ekkor kaptunk egy választ, amelyben az állt,
hogy semmilyen tiltott hozamfokozót, vagy más gyógyszert
nem találnak a húsban, visszaélések nem történnek, Magyar-
országon az élelmiszer teljesen rendben van.”

forrás: www.index.hu

Tordas Községért Közalapítvány
,,együtt a jelenért és a jövôért”

Néhány fontos tudnivaló az alapítvány mûködésérôl. Az
alapítványt az Önkormányzat hozta létre. Alapítóoklevelünk is
az önkormányzati feladatvállalásokkal van összhangban, mely-
nek célja a Tordason élô emberek életminôségének legmaga-
sabb szintû biztosítása. (Ilyen például a kultúra, az iskola, a
sport, az egészséges, tiszta környezet.)

Itt szeretnénk köszönetet mondani az elôzô képviselô tes-
tületnek, hogy megálmodta a Tordas Községért Közalapítványt.

Az alapítvány indulása azonban a legjobb szándék ellenére
sem volt zökkenômentes, itt elsôsorban a kuratóriumi tagok
változására gondolunk és az ezzel járó bejelentési kötelezettsé-
gekre.

Köszönjük a jelen képviselô testületnek, hogy tovább támo-
gatja és segíti munkánkat. Az alapítvány munkájában minden
tekintetben helyre állt a rend. A szükséges mûködéshez azon-
ban folyamatos anyagi tôke áramlása szükségeltetik.

Kedves tordasiak! A Közalapítvány azért van, hogy a Torda-
son élô emberek szeressenek itt élni, és jól érezzék magukat.
Ehhez azonban minden tordasinak tennie kell! Közös összefo-
gás kell!

A tiszta, egészséges környezet mindannyiunk érdeke és fe-
lelôssége, amihez elsôsorban nem pénz kell. A szemetet és a
csikket nem dobjuk el és nem dobjuk a patakba, erre tanítjuk
gyermekeinket is. Fontos, hogy törôdjünk környezetünkkel is!
A gyermekeink jövôjét alapozzuk meg minden most hozott
okos döntésünkkel. Akinek felnôttek a gyermekei, annak az
unokáira kell gondolni, amikor tesz valamit szeretett falunkért.
Ne felejtsük el, a kedves, életen át dolgozó nagyszülôket és
szülôket sem. Értük is hozhatunk jó döntéseket, sokat tehetünk
értük és kell is! Az ô megszerzett tapasztalatuk, bölcsességük
nagy kincs valamennyiünk számára. Rajtunk múlik, hogy ho-
gyan tudunk a kinccsel gazdálkodni. Becsüljük meg ôket, amíg
lehet!

Az alapítványnak minden itt élô ember fontos és mindenki
segítségére számít. Köszönjük minden kedves támogatónknak
nagylelkû segítségét.

Közhasznú szervezetként szeretnénk Önökkel megismertetni a
2006. évi Közhasznú jelentésünket:

2006-ban a közalapítvány cél szerinti juttatásként 100 000
Ft-ot utalt át TOMAN Grafikai BT részére, Sztrányai Miklós
„Ingaúton” címû verseskönyvének nyomdai kivitelezéséért.

2007-ben eddig a következô támogatásokat folyósítottuk:

A Mûvészeti Iskola eszközbeszerzésre kért 150 000 Ft-ot,
amit a Kuratórium 2007/2. határozat alapján, egyhangúlag
megszavazott azzal a kitétellel, hogy kb. ekkora mértékû szülôi
hozzájárulás jelenjen meg.  A pénzt anyagvásárlásra költik,
amibôl a szülôk fellépô ruhákat/jelmezeket varrnak.

A Sajnovics János Általános Iskola a régi iskolaépület fel-
újítására kért 600  000 Ft támogatást, amelyet a Kuratórium
2007/6. határozatában egyhangúlag megszavazott.

A Tordas SE részére, a község sportéletének fejlesztéséhez,
a fiatalok sportolási lehetôségeinek bôvítéséhez a Kuratórium
2007/7. határozatában 200 000 Ft támogatást szavazott meg.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassák a
Tordas Községért Közalapítványt! Sok kicsi sokra megy!

A Tordas Községért Közalapítvány számlaszáma:
11600006-00000000-22752262

Minden támogatásul befizetett forint Tordas község fejlô-
dését szolgálja. Munkálkodjuk együtt csodaszép településün-
kért és a benne élô emberekért!

A Tordas Községért Közalapítvány Kuratóriuma
és Ellenôrzô Bizottsága nevében:

Márkusné Varga Judit
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Sporthírek
Labdarúgás

A bajnokság befejezôdött, helyezéseink a következôk:
              hely. mérk. gy.       d. v. pont
Felnôtt:   11. 30 13 2 15 41
Ifjúsági:   9. 30 13 2 15 41
Serdülô:   5. 16   6 0 10 18

Nagy örömünkre megalakult az U-9-es csapatunk, akikkel az I.
Tordas Kupán és még három környezô falu tornáján vettünk
részt. Mindenhol kimagasló eredményeket értünk el.
Minderrôl bôvebben a következô számban.
Köszönjük MINDENKINEK az egész éves munkáját, támoga-
tását és szurkolását.

 Labdarúgó  Szakosztály

Duatlon

A Tordasi Sport Napok keretében, hagyományteremtô szándék-
kal 2007. május 1-jén duatlon (kerékpározás és futás) versenyt
szerveztünk.
Eredmények:
Éltes korosztály, férfiak: I. hely Turu Gábor (Tordas),
II. hely Fülöp Attila (Gyúró), III. hely Pápai Gyula (Tordas)
Éltes korosztály, nôk: I. hely Juhász Csabáné (Tordas)
Suhanc korosztály: I. hely Kovács Dávid (Tordas), II. hely
Bodó Jonatán (Tordas), III. hely Preimayer Krisztián (Tordas)
Ifjonc korosztály: I. hely Sárossy Gyula (Gyúró), II. hely
Juhász Mihály (Tordas), III. hely Karpenkó Norbert (Gyúró)
A legifjabb versenyzô címet Benkô Márton míg a legéltesebb
versenyzô címet Pápai Gyula érdemelte ki.

Kardiológiai szakrendelés Tordason

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai rendelést tar-
tunk, amelyre elôzetes bejelentkezés után várakozásmentes fo-
gadást biztosítunk. A rendelô a legmodernebb diagnosztikai
eszközökkel van felszerelve (szívultrahang, 12 elvezetéses
EKG, terheléses EKG, 24 órás EKG, 24 órás vérnyomás moni-
torozás), amelyek segítségével teljeskörû kivizsgálást tudunk
biztosítani.
Tel.: 22/467-527, 20/390-1505
Dr. Kertész Tamás kardiológus

Lapzárta után érkezett az alábbi levél a parkfenntartóktól:

Tisztelt tordasi lakosok!

Ebben a felfokozott politikai csatározásban eljutottunk ar-
ra a pontra, amely minket is nagyon érint. Sajnos innen is
és onnan is sokszor az ellenséget látják bennünk, pedig mi
nem azért dolgozunk, hogy a falu tönkremenjen.
El kellene gondolkodni némely lakosoknak a mi helyzetün-
kön is. Nem egy olyan munkakört töltünk be amelyért na-
gyon tolakodnának az emberek. Ennek ellenére mi meg-
tessszük, ami tôlünk telik. Nem lehet mindenkinek a kedvé-
re tenni, de ha vannak jó ötletek, azt szívesen fogadjuk, fô-
leg ha a falu elôrehaladását szolgálja.
Van egy mondás: „közös csónakban evezünk”, de ez a csó-
nak csak úgy halad elôre, ha mindenki egy irányba evez.

Tisztelettel: Pável

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
PINTÉR GYÖRGYNÉ

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
ezzel fájdalmunkat igyekeztek egyhíteni.

a gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
MILICHOVSZKI FERENCNÉ

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
ezzel fájdalmunkat igyekeztek egyhíteni.

a gyászoló család

ANGOL TÁBOR FIATALOKNAK

Színes program, szórakoztató beszéd centrikus nyelvtanulás
lesz amerikai tanárokkal.
Explore new places and meet new people while practicing
English!

Kiknek? Azoknak, akik 5-12 osztályosok lesznek 2007
szeptemberében és legalább egy évet már tanultak angolul.

Idôpont: 2007. július 2-6., minden nap 9:00-tól 12:00-ig.

Helyszín: Tordas, baptista imaház, Dózsa György u. 7.
Péntek este, 6-kor záró program lesz, melyre szülôket is
szeretettel várjuk.

           Ugorj csak bele!

INGYENES!

INTENZÍV ANGOL FELNÔTTEKNEK

Szeretettel meghívjuk az Adventures in English
nyelvtanulási programra  ha már tanult angolul, akár sokat,
akár keveset, és ha színes programot és ingyen lehetôséget
szeretne, hogy gyakorolja az angol nyelvet.
Idôpont: július 16-20., esténként 18:00-tól-20:00-ig

Helyszín: Tordas, baptista imaház, Dózsa György u. 7.
Beiratkozás fiataloknak és felnôtteknek:

június 30-án, szombaton 18:00-tól-20:00-ig
Információ: Keith Sellers: 20/770-58-99, Bokros László: 20/886-32-56

e-mailen: keithnbeverly@yahoo.com
A teljesen kezdôknek sajnos nem tudunk programot ajánlani.

CIPÔ ÉS BÁLÁS RUHA!

Divatos bôr papucsok, szandálok

kedvezô áron, nagy választékban!

Ugyanitt import bálás ruha

(pólók, nadrágok, ingek, blúzok, gyermekruha)

és lakástextília kapható.

Nyitva: H-P 8-18, szombaton 8-12
Martonvásár, Béke u. 45.

Érdeklôdni lehet: Gyöngy Istvánné
Tel.: 22/460-810, 20/377-4152

Martonvásáron, a temetôvel szemben
megnyílt a

MÁTÉ TEMETKEZÉS
Teljeskörû ügyintézés

Tel./Fax: 22/461-485
Mobil: 70/567-69-97

Éjjel-nappali szállítási ügyelet:
70/567-69-97

Iroda és bemutatóterem:
Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 14.
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MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédesz-
közök, vényre felírható termékek széleskörû választéka. Szakmai háttérrel szolgál-
juk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen megmérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Könyvelés, teljes körû bérügyvitel – Telefon: 22/468-999

Bôrgyógyászati magánrendelés

Hajhullás, pattanásos bôr, pikkelysömör, ekcéma, nemi betegség, lábszárfekély,
gombás bôr modern kezelése. Allergiás betegségek kivizsgálása és kezelése.
Dr. Apostol Éva szakorvos, Bejelentkezés: 30/972-6272.
Háziorvosi Rendelô Tordas, Köztársaság út 1., minden héten csütörtökön 10 órától

Olvasás- és írászavar (dyslexia, dysgraphia) terápiája általános és közép-iskolás
tanulók számára. Kovács Zsuzsanna, Tel.: 70/3147-103

Francia és német nyelvû oktatást, korrepetálást vállalok.
Tordas, Somogyi B. utca, Tel.: 22/467-688, 30/99-62-432

Eladó négy darab 900 m2-es építési telek és egy darab 1,1 ha-os építési telek.
Érdeklôdni lehet: 30/9701-163

Építkezôk, építôk figyelem!

Vasbeton kengyelek, nyíróvasak gyártását családi házakhoz, kerítésekhez korrekt
áron, rövid határidôvel vállalja a FERROBILL Bt.
Tordas, Somogyi B. u. 48., Tel.: 30/424-9005

Okleveles táj-és kertépítész mérnök - nagy szakmai gyakorlattal, építész kamarai
tagsággal – kertek és egyéb zöldterületek tervezését, kerítésépítési és kútfúrási en-
gedélyezési tervek készítését vállalja.
Bottáné Böröczffy Erzsébet, 2463 Tordas, Rákóczi út 41., Tel.: 20/9253-312

Faiskola - 5 éve mûködô faiskola várja látogatóit Tordason.
Tordas, Rákóczi út 40-41 sz. alatt. Tel.: 22/668-051, 22/467-107

BILIG Autósiskola - www.biligautosuli.hu
Tanfolyamok folyamatosan! Személygépkocsi, tehergépkocsi, nehézpót, motor-
vezetôi, Moped, B+E, A, B ,C, E , Szaktanfolyamok! Hajóvezetô, árufuvarozó,
gépkezelô, targoncavezetô., T.I.R., A.D.R.
Jelentkezési helyek: Érd, Budai út 22., Rotunda üzletház elsô emelet, 9-17 óráig.
Tel.: 23/364-999, 30/944-0561, 30/931-8556
Érd, Bagoly utca 118. 7-17 óráig. Tel./Fax.: 23/361-013

Ingyenes hitel ügyintézés lakásvásárlásra, felújításra és szabad felhasználásra.
Boros Anikó, Tel.: 30/420-6109

Gyúrón 70 m2-es hangulatos tornácos parasztház, (részben felújított: új tetô, für-
dôszoba), nagy kerttel 9,8 millió Ft-ért eladó. Telek: 1888 m2. Villany, víz, csatorna,
cserépkályhák. Érdeklôdni a 30/390-0640-es telefonszámon lehet.

Ma bárhol, bármikor érheti önt és családját jogtalanul kár, melyek kártérítési igény-
nyel járhatnak. Az emberek többsége nem tudja érvényesíteni jogos követeléseit a
magas bírósági költségek és a pereskedés kockázata miatt. Mi segítünk, hogy érvé-
nyesíthesse jogos követeléseit bárkivel és bármilyen céggel szemben. Mert jogában

áll! Ingyenes tájékoztatásért hívjon: 70/219-44-33, minden nap 11-21 óráig.

Értesítjük az ebtulajdonosokat, akik nem tudták elhozni
ebeiket, vagy nem tudtak az eboltásról,

hogy a PÓTOLTÁS helye és idôpontja:

A tûzoltó szertár elôtt: július 4. (szerda) du. 16 h-tól 17 h-ig
A Györgyi ABC elôtt: július 4. (szerda) du. 17 h-tól 18 h-ig

Oltási díj: 2400 Ft + féreghajtó (a kutya testtömegétôl függ).

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Szerkeszti: a szerkesztô bizottság
Fôszerkesztô: Veres Andrea

Felelôs kiadó: Tordas Község jegyzôje
Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest

Példányszám: kéthavonta 750 példány

TÛZIFA AKCIÓ!
KÁLYHAMÉRETVE VÁGOTT, MÛSZÁRÍTOTT

AKÁC TÛZIFA
50q fölött ingyenes házhozszállítás

Tisztelt Vásárló! Tanulmányozza át az alábbi táblázatot, és döntse el, hogy a következô
fûtési szezonban mivel fogja házát fûteni:

Földgáz Hagyományos Thermo-Fa
ára tûzifa ára tûzifa ára

Egységár 95 Ft/m3 2 200 Ft/q 1 700 Ft/q
Fûtôérték 33 MJ/m3 11 000 MJ/t 16 000 MJ/t
Fajlagos költség 2,88 Ft/MJ 2,00 Ft/MJ 1,06 Ft/MJ1,06 Ft/MJ

Áraink 2007. július 31-ig, a készlet erejéig érvényesek!
Rendelésfelvétel: 06-20-359-31-49


