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KEDVES TORDASIAK!
Az utóbbi hónapokban három fontos esemény történt Tordason. Az elsô, a helyi népszavazás már nyár óta lázban tartotta
a falut. A magas részvétel mellett született elutasító döntés mutatja, hogy a Tordasiak a környezet védelme érdekében hajlandók a legnagyobb áldozatot is meghozni. A döntés kötelez
mindannyiunkat; a környezetünket károsító minden tevékenységgel szemben (pl. illegális szemétlerakók, veszélyes anyagok
égetése) fel kell lépnünk.
A téglagyárat támogatók és ellenzôk kampányának „köszönhetôen” sikerült kettéválasztani a lakosságot. Köszönöm a
türelmüket, melyet a helyi népszavazás kampánya során tanúsítottak. Nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Sok minden
elôkerült az utolsó idôszakban, rágalmazás, hamis feltételezések, rémképek, ijesztgetés. Sok minden, ami nem a falu érdekét
szolgálta.
A téglagyár elutasításának következménye, hogy többletbevétel reményeink - és egyúttal a fejlesztési lehetôségek szertefoszlottak, maradt, amink volt. Ennek szellemében kezdtünk hozzá a jövô évi költségvetési koncepció kidolgozásához.
A helyi adókkal és egyéb díjakkal kapcsolatos változtatásról a
decemberi ülésen fog dönteni a Képviselô-testület.

kola felújításaira, megújultak a buszmegállóink is. Vártuk a közös munka további gyümölcseit.
De ahol valami jó történik, ott szükségképpen megjelenik a
gonoszság is. Leront, tönkre tesz valamit, ami fontos a közösségnek. De ha az ott élôk elég erôsek, van hitük, van erejük az
összekapaszkodásra, akkor létrehoznak valami nagy jóságot.
Ez az az erô, amely legyôzi a széthúzást, a csüggedést, a reménytelenséget, a hitetlenséget. Ez az az erô, amely mágnesként összehozza az embereket, hogy tovább tudjanak lépni. Ez
történt itt nálunk Tordason is.
A közösség az erejét megsokszorozva új értékeket hozott
létre a javakban és a szívekben egyaránt. Ezután pedig az iskola
katasztrófája által létrehozott erô segítette a közelmúlt tragédiájának áldozatait is.

Októberben volt az Idôsek Világnapja. Ezen a napon emlékezünk, és hálát adunk azoknak, akik nélkül ma sehol sem lennénk. Dolgoztak, fáradoztak értünk, védték, építették az országot, a falunkat. Sokszor újra kezdték, soha nem adták fel. Sokuknak személyesen már nem köszönhetjük meg, de reméljük
hálánk így is eljut hozzájuk. Köszönjük!
Az október 7-i iskolatüzet követô helyreállítás befejezôdött,
a példátlan összefogást az iskola növendékei és tanárai ünnepi
mûsorral köszönték meg. A mûsort megnyitó beszédem felidézésével szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a nagylelkû segítséget.
„Szeretettel köszöntöm kedves Vendégeinket ezen a hálaadó, ünnepi mûsorunkon!
Ma azért vagyunk itt, hogy köszönetünket fejezzük ki
Önöknek, akik támogatták munkánkat az újjáépítésben. Október 17-én tûz pusztított az általános iskolánkban, de hála az
Önök segítségének ma már ennek csak kisebb nyomai láthatók.
A történés váratlan volt és megrázó. Akkor még nem tudtuk,
hogy pár héttel késôbb egy szörnyû tragédia fog történni.
Az emberek élték a hétköznapjaikat, az Önkormányzat is
tette a dolgát. Meghozta a szükséges intézkedéseket a település
gazdasági helyzetének javításához. A szûkös költségvetésbôl
összefogással fordítottunk az óvoda, az iskola, a mûvészeti is-

Szavakban nem is fejezhetô ki a köszönetünk Önöknek,
akik a szívüktôl vezérelve, mindent félretéve jöttek és tették
azt, amit megköveteltek az események. Van, aki a két kezét
hozta, van, aki a sajátjából adott. Sokan vannak Önök közül,
akik itt élnek, de vannak olyanok is, akik nem is tudták, merre
vagyunk. Önzetlenségük nem ismert sem teret, sem idôt.
Meghallották mi történt, átérezték a bajt, megrendültek, és
átgondolták, miben tudnak segíteni. Majd meg is tették. Ennek
eredményeképpen november 12-én, hétfôn egy osztály kivételével ismét birtokba vehették a gyermekek az iskolát.
Fogadják szeretettel ezt a kis mûsorunkat hálából, azért
amit az iskolánkért, a településünkért, az itt élôkért tettek. Köszönjük!”
Juhász Csaba polgármester

Október havi mottó:
„A legjobb érv a demokrácia ellen, egy ötperces beszélgetés egy átlagos választópolgárral.” (Sir Winston Churchill)

érintett telek a lányáé, a táblán az „eladó” felirat lesz majd olvasható. A táblát a népszavazás után - miután valós funkcióját
ellátta - elbontották. Cifka úr tehát valótlant állított, de sajnos
ez manapság mindennapos jelenség.
Visszatérve az eredeti felvetéshez, miszerint egyes ügyekben az önkormányzat azonnal intézkedik, míg az „egy táborban
lévôk” büntetését halogatja, fel szeretném hívni a cikk szerzôjének figyelmét arra tényre, hogy az önkormányzatnak (=Képviselô-testület) semmi köze a hivatali ügyintézéshez. Legalábbis az utóbbi egy évben. Persze lehet, hogy régebben más
volt a gyakorlat. (Szerk.)
Musti úrnak az önkormányzat (képviselôk) ellen intézett
támadása rosszindulatú rágalom. Ô pontosan tudja, hogy amikor tájékoztatást kért tôlem a szomszédos székelykapuról, elmondtam neki, hogy az ügyben a mûszaki ügyintézôhöz kell
fordulnia. (Megjegyzem, Erdélyi úr ezt a kaput eredetileg a falunak ajánlotta adományként. Amikor látta, hogy furcsábbnál
furcsább ötletek és felvetések kezdik megosztani a közvéleményt a felajánlást visszavonta.) A székelykapura az ügyintézô
késve, a beadás után két és fél hónappal adta ki az építési engedélyt, melyet Musti úr bejelentésére hivatkozva késôbb visszavont. Erdélyi Gábor az építési engedély visszavonása miatt a
Közigazgatási Hivatalhoz fordult, ahonnan a mai napig nem
kapott választ. Így az ügyben jogerôs határozat még nem született. (Az információk Erdélyi Gábortól származnak, aki felhatalmazott a közlésükre). A vádban megfogalmazott halogatásról tehát szó sincs.
Építésügyben az elsô fokon eljáró hatóság a körjegyzô illetve a mûszaki ügyintézô. Semmi esetre sem a település vezetésére választott Képviselô-testület. Az ügyintézôk döntéseibôl
nem lehet a falu vezetésére vonatkozó következtetéseket levonni. Mellesleg a kolléga szeptember vége óta - több, kétes körülmények között kiadott építési engedély miatt - már nem dolgozik a hivatalunknál.
A cikkben említett melléképület több mint hat éve áll, így
ennek szabályosságát korábban kellett volna vizsgáltatni.
Biztosíthatok mindenkit arról, hogy a képviselôk senkinek
az érdekében nem járnak el törvénytelenül, és minden hozzájuk
forduló tordasinak segítenek az ügyeik elintézésében. A körjegyzô úr pedig felügyeli a hivatal mûködését, és nem engedi,
hogy bárkinek az ügyét a jogszabályokkal ellentétes módon kezeljék. Ha valaki tudomást szerez az ellenkezôjérôl, vagy úgy
érzi, hogy az ügyét nem megfelelô módon intézik, jelezze azt
a körjegyzô úrnak, aki minden bejelentést kivizsgál.
Végül engedjenek meg egy személyes gondolatot. Véleményem szerint a mûvészien faragott székelykapu dísze településünknek. A leggondosabban megalkotott jogszabályok sem tartalmaznak minden, az életben elôforduló esetre rendelkezést.
Ezért kérte az építtetô a helyi szabályzattól eltérô, egyedi elbírálást, figyelembe véve a kapu mûvészeti és szakrális értékeit.
A hatóság dolga - a szempontok mérlegelése után - a döntés
meghozatala. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a kapu sapkafáját díszítô jézusi igét: „Szoros az a kapu és keskeny az az út,
amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt”
Máté 7, 13-14. Kívánom, hogy mindenki találja meg a maga
útját és késlekedés nélkül, bátran iduljon el rajta!

Önkormányzati hírek
Rendkívüli testületi ülés, 2007. szeptember 20.
A Képviselô-testület elfogadta a Sajnovics János Egyesített
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Minôségirányítási Programját, és döntött arról, hogy megindítja a
mûvészeti iskola minôsítésének II. szakaszát. A képviselôk név
szerint szavaztak a tervezett téglagyár és a hozzátartozó agyagbánya kérdésének összetartozásáról, majd elutasítottak egy az
agyagbányáról szóló népszavazási kérdést. A testület a költségek figyelembe vételével, a mentességeket újból megvizsgálva módosította az alapfokú mûvészetoktatásban részesülô tanulók által fizetendô térítési- és tandíjról szóló rendeletét.
Testületi ülés, 2007. szeptember 25.
A Képviselô-testület elfogadta az Önkormányzat 2007. évi
féléves beszámolóját, majd az elmaradt adóbevételek miatt módosította a 2007. évi költségvetését. Ezt követôen a képviselôk
kisebb módosításokkal elfogadták a 2006-2010. évi Gazdasági
Programot, majd a körjegyzôség miatt módosították az önkormányzat mûködését szabályozó SZMSZ-t. Döntöttek a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról, és döntöttek az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi
helyzetben lévô települési önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. Sajnos ez utóbbiról azóta
kiderült, hogy erre az évre - a mutatószámaink alapján - nem
vagyunk jogosultak.
Rendkívüli testületi ülés, 2007. október 10.
A Képviselô-testület 2007. október 10-én tartott rendkívüli
ülésén döntött arról, hogy idén is részt vesz a továbbtanulást
anyagilag támogató Bursa Hungarica proramban.
Testületi ülés, 2007. november 21.
A testület napirend elôtt, közel háromnegyed órát tárgyalt a
Tordast a csôd közelébe juttató csatorna-beruházás megkezdésének körülményeirôl (errôl, a Tordas életét és lehetôségeit
döntôen befolyásoló beruházásról részletesen beszámolunk a
Kisbíró hasábjain). A Képviselô-testület meghallgatta Dr. Sági
János rendôr alezredes beszámolóját a Gárdonyi Rendôrkapitányság 2006. évi tevékenységérôl, valamint a 2008. évi terveirôl. A képviselôk elfogadták a költségvetés III. negyedévi állásáról szóló beszámolót, és a 2008. évi költségvetési koncepciót.
A Közigazgatási Hivatal javaslatára a testület hatályon kívül
helyezte a népszvazásról szóló rendeletét, és az önkormányzat
által szabályozandó kérdéseket beépítette az önkormányzat
SZMSZ-ébe (Szervezeti és Mûködési Szabályzat). Eszerint
népszavazás kezdeményezéséhez a választópolgárok 20%ának aláírása szükséges, a népi kezdeményezés benyújtásához
7%-nyi aláírás kell. A Képviselô-testület - az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság javaslatának ellenére - úgy döntött,
hogy Tordas 2008. január 1-tôl a Váli Önkéntes Tûzoltóság helyett az Érdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósághoz tartozzon (errôl és a tûzesetekrôl a Kisbíró következô oldalain részletesen beszámolunk).
Zárt ülés, 2007. november 21.
A Képviselô-testület - figyelembe véve a pályázók jövedelmi helyzetét - úgy döntött, hogy mind a hét, a Bursa Hungarica
programra beadott pályázatot támogatja.

Juhász Csaba polgármester (volt mûszaki ügyintézô)
„UTÁNA JÁRTUNK
- Olvasóink hallották, mi rákérdeztünk -”
A rovat fôcíme azt sugallja, a cikkekbôl megtudjuk majd,
mit csináltak azelôtt, mielôtt jártak. Szerencsére az alcím már
jelzi, mirôl olvashatunk az alatta megjelent cikkekben. A szerzôk UTÁNAJÁRNAK egy-egy témának.
Tudom, hogy az értékmegôrzô egyesület céljai között nem
szerepel a magyar nyelv védelme, de aki újságírásra - pláne
szerkesztésre - adja a fejét, annak illik legalább a színnel kiemelt, nagybetûs, rendszeresen megjelenô rovatcímekre odafigyelni. Egy gondosan elôkészített kiadványban is elôfordulnak
hibák, de az, hogy ötödik alkalommal is így jelent meg a rovatcím, nyugodtan nevezhetô nyelvi környezetszennyezésnek. Tegyenek ellene!
Veres Andrea

Egyenlôtlenségek?
Az alig egy éve Értékmegôrzô néven megalakult egyesület
újságának októberi számában megjelent egy rövid írás, melyet
nem hagyhatok szó nélkül.
Az Önkormányzattal vagy a Hivatalával kapcsolatos vádaskodás esetén illô meghallgatni a másik felet is. Ez segíthet
abban, hogy az olvasók pontos képet kaphassanak a valóságról.
A település elejére felállított nagyméretû táblát észlelte a
körjegyzô úr és az építés elkezdésekor azonnal tájékoztatta az
építtetôt a szabálytalanságról (az ekkora táblák felállítása építési engedély köteles). Cifka úr akkori elmondása szerint, az
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Mert van, akiknek nem tetszik?
Tavaly ôsszel nagyon sokak számára vált világossá, hogy
pusztul az ország. S mint egy váratlan rúgásra, egyszerre megmozdult a pihegô nemzettest. Elindult a magyar társadalom
szervezôdése. Még messze van a nemzeti egység, de az alakuló
közpolitizálás magában hordja ennek az eszméjét. Van bôven
zavaró jelenség is. Ismerethiány, berögzött félelmek, egyéni
kivagyiság, és leplezett egymásnak ugratás nehezíti ezt a folyamatot. De már megindult az országépítés a lelkekben, az útkeresés a közös lelkület felé. Mert ezt fejezte ki elsô Kossuthtérrôl, az ország terérôl az Ország Házába küldött üzenetünk is:
amikor a felkelt nép nevében alkotmányozó – pontosabban: alkotmányt helyreállító - nemzetgyûlést követeltünk. Akkor a
Házelnök azzal utasított el, hogy van – szerinte – törvényesen
választott parlament és kormány; s ezzel szemben minden ellenkezés maga a törvényszegés. És tényleg, az Országgyûlés
elfogadott egy nyilatkozatot az erôszak ellen, a békességért.
Azonban fel sem vetette a békétlenség okát. Ezzel hallgatólag
beletörôdött abba, hogy az emberek becsapásával, fölényes
semmibevételével is szabad kormányozni. Elszakadt a néptôl,
amelybôl vétetett. Hiszen a megsemmisülésbôl történô feltámadással egyenértékû esemény az, hogy a kormányfô egy titkos beszédének bûnözôi hangnemére és tartalmára elemi erejû
felháborodás tört ki. S épp ’56 félévszázados évfordulóján,
éppúgy mint akkor a nép kimutatta akaratát és elszántságát.
A politikában megindult a maszatolás. Mintha nem demokráciánk alapkérdéseirôl lenne szó!
Arról, hogy
- mit jelent a népképviselet? Semmit, ha nem köti a kormányt
a néptôl kapott megbízatása.
- Mit jelent a gyülekezés, a véleménynyilvánítás szabadsága ha a politika helye pusztán a jól kezelhetô parlamentben van.
Ez bizony a nép kizárása a közügyekbôl.
- Szükség van-e politikai erkölcsre? A választ már megadtuk
56-ban és megadták az emberek azzal, hogy 2006. szeptember
17-én kirúgták maguk alól a széket és elindultak a Kossuth térre
tiltakozni.

Ne bántsd a magyart!
Dr. Kelemen András országgyûlési képviselônknek, az elsô
politikai rendszerváltó erô megalakulásának 20. évfordulóján
a Lakiteleken elmondott beszéde.
„Látok egy rettenetes sárkánt, mely méreggel, dühösséggel
teli, kapóul és ölében viseli a magyar koronát; én csaknem mint
egy néma, kinek semmi professiom a mesterséges szólásra nincsen, felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elijeszthetném
ezt a dühös sárkánt, kiáltván: Ne bántsd a magyart! Szegény
magyar nemzet, annyira jutott-e ügyed, hogy senki ne is kiáltson fel utolsó veszedelmeden? Hogy senkinek ne keseredjék
meg szíve romlásodon? Hogy senki utolsó halállal való küszködéseden egy biztató szót ne mondjon? Egyedül legyek-e én
ôrállód, vigyázód, ki megjelentsem veszedelmedet? Nehéz
ugyan ez a hivatal nékem, de ha Isten az hazámhoz való szeretet
reám tette, ímé kiáltok, ímé üvöltök: hallj meg engem élô magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztô tûz!”
Kedves Társaim! Soha idôszerûbbet, mint ez a jajkiáltás!
Zrínyi idejében ott voltunk, igen, a végpusztulás szakadékánál.
S az elemzô értelem számára máig sem felfogható, hogyan lett
ebbôl feltámadás. De lett. Mai állapotunkat látván ezért törnek
fel bennem az ô szavai.
Kárpátország szétzúzása óta nincs béke, nincs fejlôdés,
egymásra utalt népek egymásra uszítása folyik. Minket a nyugat széttépett, a kelet bekebelezett és ma egyre inkább úgy látszik, hogy el is emésztett. Húsz évvel ezelôtt abban a feltörô
reményben éltünk, hogy megteremtjük a magunk otthonát.
Adyval szólva: felépítjük a Templomot. Azóta kitört a bábeli
nyelvzavar és építés helyett összeomló társadalmunk romjain
kotorászunk..
Szemünk elôtt folyik világunk még ép részeinek szétverése,
a hazugságpolitika tébolya, a kormányzást pótló szájalás, a kötelékek és kötelességek széttépése, a jog elszakítása az igazságtól, a nemzetmaradványok egymással szembefordítása.
Megismertük, hogyan lehet a kifosztottakat öngondoskodásra biztatni, a betegeket szervezetten cserben hagyni, a nyugdíjakat ismételten körülfaragni, a magyar vidéket kiüríteni.
Megismertük a rendôrterror demokráciáját, az ôrzôvédôkre
bízott honvédelmet, a közvagyont kezelô pénzmosodát, az
adósságcsapdát és az új államnyelv kifacsart fogalmait, mint
vizitdíj, a fejlesztési részhozzájárulás (magyarul: tandíj) és a
pénzügyi hiánycél. Megpróbálják a fejünkbe verni, hogy a
gyermekvállalás csak magánkedvtelés, hogy a lopott tulajdon
a tolvajt illeti, s egyébként is az a fô baj velünk, hogy nem hagyjuk el saját országunkat.
Hogy hová jutottunk, misem mutatja jobban, hogy míg
1988. június 27-én – vagyis amikor még okkal tarthattunk megtorlástól! - az ország népe egységesen tüntetett Erdélyért, addig
2005. december 4-én népszavazáson bukott meg a kárpát-medencei magyar összetartozás gondolata. S történt ez a magyarnak választott kormány irányításával és nyomására, a nyomortól való rettegés közegében.
Zrínyi korában körülvett minket az oszmán hódoltság és a
Habsburg hódítás közé szorult puszta ország képe. A Habsburgok által ránk erôltetett német-osztrák birodalmi egységesítés
évszázados küzdelmek után megbukott és már-már megnyílt az
út a magyarság fennmaradását biztosító, nemzetek együttélését
lehetôvé tevô Kárpátország felé. Ezt rombolta szét az I. világháborút lezáró békerendszer.
Most pedig körülvesz minket a szovjet hódoltság sivatagát
elöntô Világözön képe. A szülôföldjén 8 országba szétszakított
magyarság; alávetettségével, üldözöttségével, menekülésével
és rohamos fogyásával…

Ôsszel nem sikerült megteremtenünk a nemzet közösségét,
mert még nem tudtuk kimondani, hogy a nemzeti egység nem
azt jelenti, hogy mindenki! Hogy az árok nem léphetô át azok
között, akik építeni akarják országunkat és akiknek esze ágában
sincs ez. Hogy megbocsáthatsz annak, aki ôszintén feléd fordul
és szeretheted ellenségedet is, ha képes vagy rá, de sosem szeretheted magát a bûnt. Azt amit önzésbôl, közösségünket kiszolgáltatva követnek el!
A magyar államot a Szent Korona fogta össze. Ezt még a
tömegek is átérezték, mert amikor a múzeumból elôvéve átvittük, hogy megkoronázzuk a népfelséget az országházban, egy
szakadatlan zarándoklat vette kezdetét. Kimondatlanul átéreztük, hogy a szentistváni állam elpusztításával megszûnt a törté-

Kinek kiáltom hát, hogy ne bántsd a magyar?
Nektek, társaim, testvéreim és fiaim! Nektek, sok-sok Esze Tamás! Szivárvány-távolinak tûnik most minden remény, de mégis itt vagyunk, Lakiteleken, ahol négy-öt magyar összehajol. És
a vagyon, test, és lélek iszonyú pusztulása után vakon és sebzetten újra tapogatunk egymás felé. És arrafelé, ahol ott tündöklik
a „haza a magasban” (Illyés). Talán hihetetlen, de törvény: minden pusztulást élet követ. S itt miért ne a mi életünk kövesse?
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neti jogfolytonosság, s hogy a magyar történeti alkotmányosság helyreállítása az önazonosságunkhoz való visszatalálás útja. S akkor találkozik a jog az igazságérzetünkkel.
Feladatunk, amiért itt vagyunk, Lakiteleken: meg kell fogalmaznunk újra a nemzetteremtô feladatokat:

2007. október 23.
„Nézzétek a száját,
azt a pengefalat, melyen a hazugság oly simán kiszalad!
Hallgassátok csak, hogy mirôl szól a szünet!
Két szó között a sok veszélyes terület!”
Szentmihályi Szabó Péter: Egy politikusra

1. népességfogyásunk megállítása - elválaszthatatlanul a társadalom ép szövetének újraszövésétôl,
2. a középrétegek és a saját értelmiség megerôsítése, helyzetbe
hozása;

Szeretettel köszöntök mindenkit Szent Forradalmunk ünnepén!
Bár az ’56-os forradalom óta már 51 esztendô telt el, történelmünk e jeles napjairól csak 18 éve emlékezhetünk szabadon.

3. összehangolt szegénységellenes politika: lehetünk a szegények pártján, de sosem a szegénység pártján – ahogy egyik
méltatlan vezetônk elszólta magát;

Szabadon?
Ha a tavalyi jubileumi évforduló, vagy akár a tegnapi nap történéseire gondolunk, akkor máris kitûnik, milyen nehéz dolga
van annak, aki ’56, és az azt követô korszakok értelmezésében
megpróbál olyan gondolatokat megfogalmazni, amelyek megfelelnek mindnyájunk igényeinek és ízlésének. Ezért engedjék
meg, hogy megpróbáljam ’56-ot olyan szemszögbôl megvilágítani, ahol a választóvonal az igazság és a hazugság határán
húzódik.

4. a megmaradást célzó tevékenység függetlenül a politikai határoktól és viszonyoktól. S ebbe bele kell tartozzék:
- a magyar vidék lakosságmegtartó erejének fokozása,
- a magyar állampolgárság megadása a hovatartozás szabad
megvallása alapján,
- a bevándorlási folyamat tervezése és kézbentartása,
- a magyarországi hivatali szervek szemléletváltoztatása nemzettagjainkkal kapcsolatban,
- kölcsönös elônyökre törekvô távlati szomszédsági és közeltérségi politika,

Kedves egybegyûltek! Emlékeznek még, mivel kezdtem beszédemet? Legjobb, ha megismétlem:

És végül:
5. a globalizáció gátszakadásának a kezelése a nemzet érdekében. Uniós belépésükkor sokan azt várták, hogy Európa majd
megvéd minket. Egyszer már meg kéne tanulnunk – akár magától Zrínyitôl -, hogy csak magunkra számíthatunk. Mi ebben
a feladatunk?

„Nézzétek a száját,
azt a pengefalat, melyen a hazugság oly simán kiszalad!
Hallgassátok csak, hogy mirôl szól a szünet!
Két szó között a sok veszélyes terület!”

- Elô kell hívnunk a nyitottnak nevezett, valójában szétszakadt
társadalom öngyógyító képességét,

Miért van az, kedves barátaim, hogy bár a Szentmihályi Szabó
Péter versébôl idézett részlet semmilyen utalást nem tartalmaz
helyre, korra, vagy személyre, mégis sokunknak ugyanaz az
arc, ugyanaz a személy villan emlékezetébe?

- ápolnunk, fejlesztenünk kell magunkról való ismereteinket és
hagyományainkat – s nem hagyni felmagasztalni a társadalmi
beilleszkedés mégoly látványos zavarait sem,

Ez az ünnepi beszéd, ez a nap ’56-ról szól, Önök mégsem az
50-es évek fôszereplôire gondolnak. Sem Rákosira, sem Gerôre, sem Kádárra. Miért nem? Talán ôk nem hazudtak eleget?

- határozottan érvényre kell juttatnunk az élet akaratát az agyonsajtoló hazai, szomszédsági és világerôkkel szemben
(mint amilyenek a gazdasági és tömegtájékoztatási monopóliumok vagy amilyen a központosított hivataluralom)

A választ a hazugság természetrajzában kell keresnünk.
A hazugság – az igazsággal ellentétben – nincs „csak úgy”, magától. A hazugságot azt „csinálni kell”. Minden hazugságnak
megvan a maga gazdája, még ha ez gyakran rejtve is marad
elôttünk. A hazugsággazdák legtöbbször – bûnjelként – rányomják kézjegyüket hazugságaikra.

- szembeszállni azzal, hogy az állam megszegi a társadalommal
fennálló szerzôdését és rablóvá válik: kifoszt és nem akarja
megadni a közszolgáltatásokat.

Vigasztaljon minket Kiszely István antropológus professzor tétele, amely szerint, „a hazugságok olyanok, mint a rózsák és a
nôk: hamar hervadnak.”

S átadom itt a szót Zrínyinek:
„Gondolom, hogy itt mondja valaki: mind igaz ez, de mi magunktul elégtelenek vagyunk magunk oltalmára.”
„Elfussunk? Nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg
nem találjuk…”
„Által kell minékünk esnünk a mi szerencsénken, ha megmaradást kévánunk, és úgy vessünk számot, hogy minékünk magunknak.”

Míg hazugságból sok van, addig az igazság egy és oszthatatlan.
Németh László is csak egy igazságról beszélt, amikor leírta,
hogy az igazság, csak azért mert van, mindig gyôz! Olyan ez,
mint a 2x2. Az mindig 4. Reggel is, délben is, és este is!
Az igazság örök. Nem öregecskedik, mint mi, családanyák,
ezért nem kell, és nem is lehet lecserélni.

Én pedig ma úgy vélem, hogy ez a „fegyver kévántatik” és
ehhez kell a „jó vitézi rezolúció”! (elszántság)

Az igazság egyetemes. Ne higgyünk azoknak, akik szerint van
az „én igazságom”, meg „a te igazságod”. Ahol két igazság feszül egymásnak, ott legalább az egyik csak vélt igazság.

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA

Kedves barátaim! Kérem Önöket, hogy Szent Forradalmunk
51. évfordulóján, érezzék át újra meg újra, hogy mennyi hazugságnak kellett felgyülemlenie ahhoz, hogy ’56. október 23-án
200.000, többnyire fiatal ember gondolja úgy, hogy ez nem mehet tovább, és kivonuljon a Kossuth térre? Mennyi hazugságnak kellett felgyülemlenie ahhoz, hogy több mint 1600 forradalmár fontosnak tartsa az igazság kimondását, akár élete árán
is. Igen, 1600-an haltak hôsi halált, és több mint 20.000-en sebesültek meg a harcokban.

2007. december 18-án (kedd) 18 órakor
a Mûvelôdési Házban
közmeghallgatást tarunk,
melyre szeretettel hívok minden érdeklôdôt.
Juhász Csaba polgármester
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A megtorlásban 400 embert végeztek ki, és több mint 21.000et börtönöztek be, majd 20.000 ezer fôt internáltak. Több mint
kétszázezer ember elmenekült az országból. A börtönökben sokakat brutálisan vallattak, megkínoztak, köztük számos nôt és
kiskorút is. Törvénymódosítással lehetôvé tették 18 év alatti fiatalkorúak esetében is a halálbüntetés kiszabását. Így végezték
ki Mansfeld Pétert is.

Mi a helyzet a nyugdíjakkal?
Magyarországon az a furcsa helyzet alakult ki, hogy ugyanarról a dologról egymással ellentétes tájékoztatásokat lehet hallani. A nyugdíjasok társadalmunk olyan rétegét alkotják, akiket
az idén bekövetkezett és az elôttünk álló áremelkedések különösen erôsen sújtanak. Ezért törvényi elôírás a nyugdíjak emelése, amely nem az adott kormány döntése (ahogy ezt most is
igyekeznek feltüntetni). Az viszont kormánydöntésen alapul,
ahogyan változtak a nyugdíjszabályok a nyugdíjtörvény-módosítás nyomán. Lássuk:

De megannyi istentelenség is kevés volt ahhoz, hogy a hazugságot igazsággá hazudják. Ez akkor is igaz, ha az igazság kimondására 33 évet kellett várni.
Amikor ezt a beszédet szerkesztettem, akkor – freudi elszólásként – az elôzô gondolatot jelen idôben írtam le: megannyi istentelenség is kevés ahhoz, hogy a hazugságot igazsággá hazudják.

1. Az 2008. január 1-tôl nyugdíjba vonulók számára a kiszámított induló összeg legalább 8 %-kal kisebb lesz, mint az
idén nyugdíjazottaké. Az új szabály szerint ugyanis az öregségi
nyugdíj összegének kiszámításakor csökkentett alappal számolnak.

A javításkor, a szívem is belesajdult, hogy bár a múltról beszélek, a gondolataim a jelenben járnak. Úgy érzem, hogy ezzel
nem vagyok egyedül…

2. Az 1950-tôl 53-ig születettek elôrehozott nyugdíjba menésének lehetôségét férfiaknál 59-rôl 60. életévre, nôknél 57rôl 59. évre emelték meg; vagyis tovább kell dolgozzanak.

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy bár a módszerek változtak, ha úgy tetszik, finomodtak, a hazugság ma sem kevesebb. Akkoriban tankokkal dúcolták alá a hazugságot, ma vízágyúkkal… A hazugság mára elöntötte az egész közéletet, és
már leszivárgott a közösségek hajszálereibe is. Mérgezô hatását
Tordason is érezhettük az elmúlt hetekben.
Igaz, hogy demokráciában élünk, de van egy rossz hírem azoknak, akiket a hazugság hálójába becserkésztek: Az igazság nem
demokrácia kérdése. Hiába ismételnek sokszor és sokan egy
hazugságot, az attól soha sem fog igazsággá nemesedni.
Szomorú, hogy ezt Tordasnak a saját kárán kell megtapasztalnia. Mennyi idônek kell eltelnie ahhoz, hogy a közöttünk gomolygó hazugságok elpárologjanak?

3. 2009. január 1. után még jobban megfaragják azok pénzét, akik elôrehozott öregségi nyugdíjat szeretnének.
4. 2013. január 1-tôl férfiak és nôk egyaránt 60 éves kortól
mehet elôrehozott (!) öregségi nyugdíjba, s ha legalább 37 év
szolgálati idôt tud igazolni.
A januári nyugdíjemelés azért következik be a törvény erejénél fogva, mert a nyugdíjasokat különösen erôsen sújtja az
energia- és élelmiszerárak növekedése. És ezt mindig meg kell
tenni, ha a pénzromlás nagyobb fokú a tervezettnél. Ám sajnos
a nyugdíjemelésnél azt már nem veszik tekintetbe, hogy a vizitdíj, a várólisták, a legolcsóbb gyógyszer parancsa, a kórházbezárások és az idôsotthonokba bejutás szigorítása mind-mind
elsôsorban az idôs embereket sújtja.
Az országos nyugdíjpénztár helyzetét nagymértékben rontja, hogy kötelezôen magánpénztárakba kell fizetni a nyugdíjjárulék jelentôs részét, s ezzel is csökken az évenként kifizethetô
nyugdíjösszeg. Az aktív dolgozókat a Horn-kormány törvénye
magánpénztárakba kényszerítette, ezzel az állami nyugdíjalapba befizetett összeg töredékére zuhant (8-ból 0,5 %). Hiánya
ma már 300 milliárd forint, s egyre nô! Közben pedig kiderült,
hogy a magánpénztárba befizetett pénz rossz üzlet - nem hozza
az ígért nyugdíjat, hanem százmilliárdos veszteséget okozott.
Vagyis minden nyugdíjast és nyugdíjba menôt megkopasztottak ezzel.
Nagy kár az is, hogy végül is nem folytatták a polgári kormány kezdeményezését, és nem kapnak a nyugdíj-befizetôk tételes elszámolást az általuk nyugdíjra befizetett összegek alakulásáról.
Dr. Kelemen András

Kedves barátaim! Ne a válaszon töprengjünk! Inkább saját tetteinkkel, egész életünkkel munkálkodjunk azon, hogy ez a kegyelmi pillanat eljöjjön! Kétkedésünk felett gyôzzön a hitünk,
csüggedésünk felett gyôzzön a remény! És ha ezt meg tudjuk
toldani egy kis szeretettel, akkor méltó örökösei lehetünk 1956nak. Akkor Isten is ránk fog mosolyogni. Úgy legyen!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Erdélyi Ritának, az iskolai szülôi munkaközösség elnökének, az
önkormányzat és az iskola közös ünnepségén elhangzott beszéde

FELHÍVÁS
A Képviselô-testület tagjainak többsége - látva az önkormányzatok finanszírozását megnyirbáló kormányzati politikát
- egyetért abban, hogy Tordasnak ki kell használni kedvezô elhelyezkedését (Budapest közelsége, autópályák). A külvilágtól
elzárt térségek települései (pl. Nógrád, Baranya megyék) komoly lobbitevékenységet folytatnak az infrastruktúra fejlesztés
érdekében, és minden lehetôséget megragadnak arra, hogy befektetôket csábítsanak a településükre.
Bárhol járunk Európában, az autópályák mentén ipari, logisztikai, kereskedelmi tevékenységet folytató cégek csarnokai
sorakoznak, a munkahelyek mellett - a helyi adók révén - biztos
anyagi hátteret nyújtva a településeknek.
Annak érdekében, hogy Tordas iránt felkeltsük a befektetôk
érdeklôdését, Teszár Tamás alpolgármester úr ingyen elkészített 3 000 db Tordas Befektetési Kalauz címû, magyar és angol nyelvû kiadványt.
Várjuk azon Tordasiak jelentkezését, akik segíteni tudnak a
kiadvány célbajuttatásában, hogy követségeken, kereskedelmi
képviseleteken, tanácsadó irodáknál, stb. minél elôbb az érdek
lôdôk kezébe kerülhessen ez a figyelemfelkeltô kiadvány.

FELHÍVÁS
Tisztelettel felhívom a lakosság figyelmét, hogy még mindig jelentôs köztartozások (adó, szemétszállítási díj, csatornadíj) nem kerültek befizetésre. Mint köztudott, az önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzetben van, így a bevételek elmaradása a mindennapos mûködést nagyban hátráltatja, veszélyezteti.
Kérem, hogy a fennálló hátralékokat haladéktalanul rendezni szíveskedjenek, mivel annak elmaradása esetén végrehajtási eljárás során érvényesítjük követeléseinket, melynek
költségei további anyagi terheket rónak a nemfizetô lakosokra.
Tisztelettel: dr. Matota Kornél körjegyzô

Juhász Csaba polgármester
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halálozások száma, zaj hatására csökken a testhômérséklet, zajos helyen élôk és dolgozók között gyakoribb a magas vérnyomás, a gyomorhurut, a gyomor- és nyombélfekély,” stb.). Az
utolsó mondat, miszerint „A szûk körû, haszonérdekû beruházókat és az ezt, támogatókat természetesen a fentiek nem érdeklik” - Toman Ilona ügyéhez hasonlóan - bíróság elé vihetôek.
4. Szintén az értékmegôrzôk újságának téglagyári különszámában jelent meg egy szakértôi vélemény, Jánosa Gábor
környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkavédelmi szakértô tollából. A fent ismertetett elôzmények után a Kisbíró fôszerkesztôje levélben megkereste a szerzôt, kérve, hogy nyilatkozzon arról, hogy a vizsgálatot ô készítette-e és ha igen milyen
dokumentumok alapján. Jánosa Gábor válaszában leírta, hogy
„a megjelent írás egy baráti beszélgetés következetében hangzott el. Tordasi ismerôseim megkerestek és mint magánember
kérték ki a véleményemet amit én irásban is a rendelkezésükre
bocsájtottam. A vélemény nyílvánítás tapasztalataim és gyakorlati munkáim összesége de szeretném hangsúlyozni, hogy
saját véleményemrôl van szó. Az írás nem elemzés, a gyár távolsága mint azt ahogy ön írta 500 m nem szerepel a véleményemben.” A válaszlevélbôl egyértelmûen kiderül, hogy a
szakértô magánvéleményt írt, és véleményének kialakításakor
nem tudott arról, hogy a téglagyár és a bánya a lakott területtôl
milyen távol lesz, valamint, hogy a forgalma nem érinti majd
Tordas útjait. Levelének utolsó mondatán „szeretném még felhívni a figyelmét, hogy a zajkibocsájtás nem függ össze a házfalak repedésével de nem szeretnék ebbe bôvebben belemenni
mert nem ez volt a megkeresésének az oka” egyáltalán nem
csodálkozunk, hiszen szakvéleményében pontosan az ellenkezôjét írta: „A közúti közlekedési zaj és rezgés a lakóingatlanokra is átterjed, legrosszabb esetben a lakások, házak falai megrepedeznek, értékük csökkenhet.”
5. Senkinek nincs joga az iskolában kampányanyagot terjeszteni. „Tényleg ezt akarjátok?Ha igen akkor én is megfulladok veletek együtt az agyagporban.Bevallom kínos lesz.” Néhány ilyen mondat után nem csodálkozhatunk, ha a gyerek az
iskolából hazaérkezve azt kérdezi a szüleitôl, hogy tényleg meg
fogunk-e fulladni, ha téglagyár lesz Tordason. A névtelenségbe
burkolódzó szórólapterjesztô számítása bejött: a Wienerberger
nagyvonalú és nem tesz büntetô feljelentést a tettes kézrekerítésére.
A tanulság összegezve a következô: a mindannyiunkban
meglévô természetes aggodalomra - hiszen mindenki félti a
környezetét - aljas módon rátelepedett egy jól körülhatárolható,
szûk banda. Azon túlmenôen, hogy Tordas a következô hétnyolc évben hibás, döntéseik következményeképpen folyamatosan csôdhelyzetben lesz, téglagyár-ellenes tevékenységükkel
a kilábalás egyik lehetôségétôl is megfosztották a falut.
A koktélt, amibe mindenki beleöntötte amit tudott, együtt
kell elfogyasztanunk. Benne van a falu elôzô vezetése azzal,
hogy sokszor áron alul adta el az önkormányzat csaknem teljes
vagyonát (tíz év alatt 175 millió Ft), néhány kivételezett vállalkozóval rendszeresen drágán dolgoztatott, felelôtlenül belevitte
a falut a csatornázásba, amely kb. 250 milliós terhet jelent Tordasnak az elkövetkezô hét évben.
A nehézségek elviseléséhez a falu többségének erôt adhat
az a tudat, hogy 2002-ben, a csatornaberuházás kezdete elôtt
ôk választották meg a képviselôket és Farkas János polgármestert.
2007. októberében a többség elutasította a téglagyárat. Az,
hogy ki miért szavazott a téglagyár ellen, mindenkinek a magánügye. Ha bárki úgy érzi, hogy a kampány során félrevezették, megnyugodhat, hiszen valószínûleg nincs egyedül. A tanulságot azonban - Tordas jövôje érdekében - mindenkinek
kötelessége levonni. Arra nem számíthatunk, hogy a falut reménytelen helyzetbe sodrók visszavonulnak a közélettôl, hiszen az ország vezetôi sem mutatnak nekik jó példát. Így mindannyiunknak nagy a felelôssége abban, hogy a cselekedeteiket
és a szavaikat kellô fenntartással kezeljük. Ha Tordason a tisztességes, a faluért önzetlenül tenni akaró kb. 1500 ember összefog, ez a település csodákra képes. Túl sok energiát vesz el az
értelmes feladatoktól az a 10-15 ember, akikkel a hazugságaik
miatt ennyit kell foglalkoznunk.

A népszavazásról
2007. október 7-én - közel 80 %-os részvétel mellett - 618
nem és 355 igen szavazattal úgy döntött a falu, hogy ne épüljön
téglagyár Tordason. A helyi népszavazás döntése a Képviselôtestületre nézve kötelezô, az ügyben egy éven belül nem lehet
új népszavazást kiírni. A beruházást tervezô Wienerberger zRt.
a döntés nyomán új helyszínt keres, így Tordas hosszú idôre
„megmenekült”. A máshol megépülô téglagyárról, az általa
okozott károkról, és az érintett település fejlôdésérôl a Kisbíró
a következô években rendszeresen beszámol majd.
Az ügy lezárásaként néhány tanulságot le kell vonnunk a
téglagyárral kapcsolatos népszavazásból.
1. A népszavazáson minden választásra jogosult részt vehet,
és ott joga van akár rossz döntést is hozni (ez a demokráciából
adódó kockázat, de Churchill óta tudjuk, a demokráciánál még
nem talált fel jobbat az emberiség).
2. Ezért bûnös az, aki ezt a kockázatot növelô, hamis információk terjesztésével próbálja meg befolyásolni a választókat.
Az értékmergôrzôk honlapjának fórumán Toman Ilona a következô anyagot jelentette meg október 2-án: „Solymári téglagyár
- A téglagyár egyik korábbi tulajdonosa évekig, rendszeresen
visszatérôen bûzzel árasztotta el a solymári kis völgyet. A bûz
hibás technológia alkalmazása miatt keletkezett, nem megfelelô adalékanyagok (fûrészpor, papíriszap, polisztirol) használata
miatt.” Október 3-án Hajbin Tímea a fórumon cáfolta a Toman
Ilona által idézetteket, felvilágosítva Ilonát, hogy a Wienerberger zRt. a gyárat 1997-ben vette meg. Sôt, 1998-ban átépítette,
ennek során a problémát okozó, az elôdje által (Budai Tégla
Rt.) használt polisztirol üzemet le is bontotta. Az idézett problémát tehát pontosan a Tordason is beruházni szándékozó cég oldotta meg. Ezután két nappal került a postaládákba az a háromoldalas anyag, amelyben olvasható, hogy „a papírgyári iszap
200°C körüli hômérsékleten dioxinokat bocsát ki, melyek rákkeltôek. A téglagyár polisztirolt is éget a tégláinak egy részébe.
A polisztirol ebben az együttesben klórpentafenolt tud kibocsátani, ami szintén rákkeltô”. Az elsô cikket a Levegô Munkacsoport Lélegzet címû újságának 2000 májusi számából idézte
Toman Ilona, a második cikket három nappal késôbb ugyanezen újság 1997 januári számából az ismeretlen tettes. Szerencséje van az elkövetônek, mert a Wienerberger nem tesz feljelentést a félrevezetô információ közlôje ellen.
3. Az értékmegôrzôk újságának szeptember 29-i különszámában „A mi környezetünk, a mi egészségünk!” címmel megjelent egy cikk, amely Bacsa Mártát jelöli meg szerzôként. A
cikk két részre osztható: az egyik felét „szerzô” az internetrôl
szerezte, a környezetvédelem alapjai tantárgy - Környezet
egészségtan címû, Ádám Ferencné fôiskolai docens (Kecskeméti Fôiskola Tanítóképzô Kara) által összeállított jegyzetbôl
(www.ketif.hu/kf_tfk/termtud/termtud_docok/kornyezeti_nev
eles/korny_egeszsegtan.doc). Azon, hogy Bacsa Márta forrásmegjelölés nélkül idéz, és ezáltal „lop” valakinek a szellemi
termékébôl nem lepôdünk meg, hiszen a település korábbi
jegyzôje is elkövetett már ilyet ugyanazen újság egyik korábbi
számában. Márki Ferenc a következô számban leírta, hogy „A
Tordas Értékei egyesületi újságunk 2007 májusi számában sajnálatos módon a nevem alatt jelet meg egy írás, amelyet 2001ben töltöttem le az internetrôl, a Gaia honlapjáról. Az írás még
ma is érvényes tartalmát szerettem volna közre adni e békétlen,
embertelen világba, de a szerzô neve helyett tévedésbôl az én
nevemet írtam alá. Figyelmetlenség, adott esetben butaság volt.
A cikk szerzôjének neve Papp Anna, akit most ezúton megkövetek, csak úgy mint az újságot szerkesztô társaimat.” Nem
tudjuk megállapítani, hogy Bacsa Márta cikke mennyire befolyásolta a választókat, de feltételezhetô, hogy sokakat megtévesztett, hiszen az idézett szövegek általános megállapításokat
tartalmaztak, semmi közük nem volt a tordasi téglagyárhoz. A
cikk további bekezdéseit nem tudjuk ki írta: „ha és amennyiben
szabad utat engedünk egy ilyen ipari beruházásnak mint a Tordason tervezett téglagyár és agyagbánya, akkor ezekkel a terhelésekkel kell számolnunk”. Ez a mondat egyértelmûen azt jelenti, hogy a cikkben idézett veszélyeket a szerzô a tordasi téglagyárra vonatkoztatja. („a szmog következményeként ugrásszerûen megnô a légzôszervi és érrendszeri megbetegedések és
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Ehhez képest Te azt írod lapotokban, hogy „Sajnos a hivatalos források kommunikációs gyorsvonata – talán vágányzár
miatt – elakadt, így nem tudunk beszámolni az adományok, felajánlások és a biztosító részérôl érkezô kárenyhítés pontos öszszegeirôl, de ígéretet kaptunk, hogy a kaotikus helyzeten túllépve mielébb tájékoztatást kaphatunk felajánlásainkról.” Ne
haragudj Viktor, de ezt végképp nem értem. Miért is akarsz Te
beszámolni ezekrôl az összegekrôl? Ezek nem jelennek meg az
Egyesület beszámolójában, sôt jogilag sincs semmi köze hozzá, azon kívül, hogy tájékoztatást kérhet. Errôl az önkormányzat és az alapítvány tartozik elszámolással, és ezt meg is fogja
tenni, amint tudja, bár ez nem mindig volt így. Mint ahogy leírtam a kedves fórumozóknak is, mindenkit tájékoztatni fogok
az elszámolás eredményérôl. Eddig is elszámoltunk minden
egyes fillérrel, ezután is így lesz. Érdekesnek tartom felvetésedet abból a szempontból is, hogy alig 1 hónappal a tûzeset után
már rögtön az elszámolást kéred számon rajtunk, de az meg
sem fordult a fejedben, hogy az elmúlt 10 évben az önkormányzat saját vagyona értékesítésének bevételérôl bárkit elszámoltass. Pedig az nem néhány, hanem 175 millió forint volt úgy,
hogy az értékesítési árak sok esetben a piaci érték alatt voltak.
Nem értem mi a célod (célotok): versengeni fogunk, hogy
a megvalósított összefogást, társadalmi munkát, rendezvényeket ki tûzi ki a mellére mint saját érdemet, attól függetlenül,
hogy valójában ki dolgozott rajta? Hogy is van ez, Viktor? Javasolnám az Egyesület céljai közé az önkormányzat döntéseinek megértésében való segítség mellé felvenni az Egyesület saját cselekedei mégértésében való segítséget is. Kérlek ne gyere
nekem azzal, hogy állandóan késik a Kisbíró és csapnivaló az
önkormányzat kommunikációja, mert ez nem ad felmentést a
hamis vagy félig igaz/ félrevezetô információk általatok történô leközlésére. Szeretnélek megkérni továbbá, hogy mielôtt az
önkormányzatot rossz színben feltüntetô pletykákat, mendemondákat leírod, kérdezd meg az illetékeseket is. Vagy még
jobb lenne véleményem szerint (persze ez továbbra is a Ti döntésetek), ha az Egyesület lapja az Egyesület saját tevékenységérôl írna a továbbiakban, és Tordas értékeirôl (ami tényleg hasznos, ehhez gratulálok), és az önkormányzatot érintô cikkek a
Kisbíróban jelennének meg. A Kisbíró semleges: az önkormányzatot bíráló cikkek eddig is megjelentek, és ezután sem
lesz másként, bátran be lehet küldeni a szerkesztôknek.
A fórumról csak annyit bátorkodom megjegyezni, hogy
amíg „csakazértis” figyelmen kívül hagyjátok a nektek nem
tetszô írásokat, letiltjátok a nem regisztrált tagokat az olvasásról, ha számotokra kellemetlen tények jelennek meg, töröltök
bejegyzést és felhasználót, egyesek követelôznek, hogy legyenek nyilvánosak a felhasználónevek, de csak bizonyos hozzászólások esetén, addig ne várjátok, hogy kevésbé bátor felhasználók leírják a véleményüket.
Üdvözlettel: Hajbin Tímea

Nyílt levél Bedi Viktornak
Kedves Viktor!
Téged szólítalak meg, mert az a benyomásom, hogy az Értékmegôrzôk és fejlesztôk (továbbiakban az Egyesület) kommunikációs teendôit jórészt Te látod el. Kérdéseim lennének.
Kérdéseim a lapotokkal, a fórumotokkal és az egész kommunikációtokkal kapcsolatosan. Rengeteg ellentmondást véltem
felfedezni mondanivalótokban, és ezt ideje tisztázni.
Már lapotok elsô számában sem értettem, miért is hív meg
az Egyesület szeretettel mindenkit saját nevében a majálisra,
amikor az az önkormányzat rendezvénye volt (mint minden évben). De a sok tennivaló közepette ezen még túltettem magam.
Még egy „rendezvényetek” volt 2007-ben, az Aratóbál.
Kissé visszásnak tûnt, hogy augusztus 20-a elôtt 9 nappal szerveztek egy olyan programot, ami hajszálra hasonlít a korábbi
évek augusztus 20-i ünnepségére. A „bál” célja adománygyûjtés volt (tájházra), noha pont a vezetôségi tagok egy része vezette be azt a hagyományt, hogy augusztus 20. a Tordas községért közalapítvány adománygyûjtô napja. Ezt az ellentmondást
sem értettem egészen, de egyik képviselô társam - aki jól ismeri
az Egyesület tagjait - elmagyarázta, hogy ilyenek ezek, összeférhetetlenek (nem szó szerint idéztem, mert azt nem tûrte volna a nyomdafesték).
Aztán jöttek a téglagyárral kapcsolatos események, amelyeket szintén nem tudtam értelmezni: pl. miért kell tüntetést szervezni egy kérdéssel kapcsolatosan, amit népszavazásra bocsátott a Képviselô-testület, miért kell erre olyanokat is hívni, akinek semmi köze Tordashoz (martonvásári lakosok) vagy miért
kell hazudozni a szabálytalanul felállított kampánytáblával
kapcsolatosan, miért kell internetrôl kimásolt környezetszenynyezésrôl szóló cikkekkel megtéveszteni az olvasót? De ennek
is vége van, hagyjuk, felejtsük el (?)...
Azt már megszokhattuk, hogy folyamatosan úgy közlitek le
mások írásait, mintha az a saját lenne (pl. korábban Márki Ferenc „írása”, vagy Bacsa Márta „szakvéleménye”), így fordulhatott nyilván az is elô, hogy az általam fogalmazott felhívásnál
(az iskola helyreállításáért) az Egyesület a jó célt szem elôtt
tartva elfelejtette a forrást megjelölni. A második felhívást pedig direkt úgy kezdtem, hogy „az önkormányzat felhívása”
(Fórum november 7.), mégis lemaradt az újságotokba másolt
szövegbôl. Ezek már kicsit súlyosabb kérdések, tekintve, hogy
aki esetleg nem figyelt magyar órán az is megtudhatta a Kisbíró
egyik korábbi számából: ha szó szerint veszünk át gondolatokat, azt nem illik saját szerzeményként leközölni, idézôjelbe
kell tenni és meg kell jelölni a forrást.
És akkor elérkeztem lapotok legutolsó számához, ami már
olyan kérdéseket vet fel, amin egyszerûen nem tudok túllépni:
Köszönöm az önkormányzat nevében, hogy Te is megköszönöd a segítséget minden segítônek (1. oldal). Már ezt sem
értettem igazán, miért teszed, amikor pont a lapotok megjelenése elôtt egy héttel, nagyon szép ünnepi mûsor keretében ezt
megtette mind az önkormányzat, mind az iskola. Tudtommal
oda mindenki hivatalos volt, aki adományával vagy két kezével
segített a helyreállításban. Te is jelen voltál, így tudhatod, hogy
elhangzott, mennyi pénz gyûlt össze az alapítványi számlán.
Így azt sem értem, miért írod le, hogy nem tudod (bár lehetséges, hogy még az ünnepség elôtt írtad a cikket, de még javíthattad volna...).
A fórumon tájékoztatást kértél november 5-én arra vonatkozóan, hogy mekkora a kár és mennyit fizet a biztosító. Bár nem
tekinthetô hivatalos kommunikációs csatornának, én magánszorgalomból meg szoktam válaszolni a felvetett kérdéseket
(ha tudom), mert megígértem, hogy megválasztásom esetén a
lakosság jobb tájékoztatást kap, mint elôtte. November 6-án a
következô választ adtam: „a biztosító felmérte (a kárt), de még
hivatalosan nem közölte, pedig minden nap sürgetik. (A biztosító) fizet, de nem minden kárra, ugyanis jelentôsen alul volt
biztosítva mind az épület, mind a tárgyi eszköz/készlet. Az ügy
folyamatban van, minden nap sürgetik. Ha lezárul az egész
munka, beérkezik az összes számla, megérkezik a pénz a biztosítótól, beszerzik az összes hiányzó készletet, ígérem, magam
fogom az elszámolást ellenôrizni és közzétenni. Ez nem egykét nap múlva lesz.”

„Kiválóra minôsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény”
cím elnyerésére tett javaslatot december 6-án kelt szöveges értékelésében a minôsítési eljárás helyszíni vizsgálatát végzô minôsítô csoport. A tapasztalatok összegzésében leírják, hogy:
„az intézmény fenntartása óriási erôfeszítésébe kerül az önkormányzatnak”, „ezt az intézmény magas színvonalú nevelô-oktató munkával,... országos hírnévvel hálálja meg”. „A mûvészetoktatás területén a szakma kiemelkedô személyiségei tevékenykednek.” „A zenemûvészeti ágon felkészült, alapos tudással rendelkezô pedagógusok tanítanak, akik hangszerük neves
elôadó mûvészei.”„A táncmûvészeti ágon tanító két szakember
a hazai néptáncoktatás legjelesebb személyiségei közé tartozik.
Szakmai és módszertani felkészültségük kiemelkedô, példamutató tevékenységükkel vonzzák maguk köré a gyermekeket.”
Az intézményt fenntartó önkormányzat nevében gratulálok
az intézményvezetô Németh Ildikónak és a tanároknak, akiknek tevékenységét nehéz lenne ennél szebb szavakkal leírni.
Németh Ildikó december 2-án az életmûvét, pályáját áttekintô
egész estés mûsorral ünnepelte 50. születésnapját a Hagyományok Házában. További munkájához erôt, kitartást kívánunk és
ígérjük, minden segítséget megadunk a magas színvonalú munka folytatásához! Isten éltesse sokáig!
Teszár Tamás alpolgármester
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Az elsô félév zárása, pénzügyi helyzetkép
Tordas község Képviselô-testülete 2007. szeptember 25-i
ülésén tárgyalta elsô féléves pénzügyi zárását, valamint elôirányzat módosításait. Ez utóbbi megkívánta a költségvetés
egyes részeinek teljes átdolgozását az iskola- és óvodaösszevonás, valamint a körjegyzôség alapítás miatt. Módosítani kellett
bevételi oldalunkat is, ugyanis 14 millió forint telekadó bevételre nem számíthatunk, ami eredetileg betervezésre került a
költségvetés összeállításánál, de a féléves zárás alapján úgy
láttuk, hogy költségtakarékos gazdálkodásunk lehetôvé teszi,
hogy a dologi kiadások terhére elszámoljuk a módosítást, így
ez a bevétel-kiesés nem jelent hiány-növekedést. Az eredeti
költségvetés egyéb részeinek módosítására nem volt szükség,
ugyanis az idôarányos teljesítés a jó elôkészítés következtében
megegyezett a tervezettel.

millió forintot kaptunk ezen a jogcímen, igaz ebbôl közel 3 millió forintot idén szeptemberben vissza kellet fizetnünk jogtalan
igénybevétel miatt. Tehát ezzel a bevételi forrással sem számolhatunk.
Számolnunk kell viszont azzal, hogy bár a csatorna beruházás során 2004-2005-ben jogtalanul igényelt, közel 100 millió
forintos támogatás visszafizetése csak 2010-tôl esedékes, a kamatot már idén fizetni kellett. Mivel januárban haladékot kértünk, az Államkincstár csak szeptemberben és októberben inkasszálta a 7 millió forintot! Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag
1 hónapig egyáltalán nem kaptunk állami normatívát, októberben pedig majdnem 2 millió forinttal kapunk kevesebbet. A
csôdhelyzettôl kizárólag nagy adófizetôink késedelem nélküli
befizetése mentette meg Tordast. Köszönjük Nekik!
Szintén nagy fejtörést okoz, hogy a jövô márciusban esedékes 87 millió forint kölcsönt, ami a csatornaberuházás ÁFÁja miatt bevétel nélküli kötelezettséget jelent már, mibôl fogjuk
kifizetni.
Kamatokkal együtt összességben 200 millió forintot meghaladó immár a csatorna-beruházással kapcsolatos kötelezettsége a falunak. Ez háztartásonként közel 400 000 forintot jelent!!!
Fejlesztési kiadásokra a következô idôszakban nem is gondolhatunk, pedig égetô szükség lenne pl. az iskola felújítására,
hogy a félmillió forintos havi fûtésszámlát lejjebb tudjuk szorítani. Lemaradunk az összes pályázati lehetôségrôl, pl. januárig
lehetne jelentkezni arra a pályázatra, ahol 10%-os önrésszel
akár új óvodát is építhetnénk. Egyszerûen a túlélés lesz a következô hónapok/évek feladata, és ez is nagyfokú összefogást
kíván. Ilyen kilátástalan helyzetben nem is csodálom az egyik
szomszédos település lapját olvasgatva az elôzô vezetésre mért
indulatos kifejezéseket. Szívesen mondanám, hogy lépjünk túl
a múlton, felejtsük el, de nem lehet, mert úgy tûnik megpecsételte Tordas sorsát...
Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

A féléves zárás adatait az alábbi táblázat mutatja.
Összehasonlító adatként szerepelnek a 2006. június 30-i zárás
bevétel és kiadás sorai. Mivel 2007. elsô félévében a 2006. év
elsô félévéhez képest új feladatok jelentkeztek, az összehasonlíthatóság érdekében ezek bevételeit és kiadásait ki kell szûrni.
Így a legutolsó oszlop mutatja, hogy az új feladatok nélkül milyen mûködési és normatíva bevétel növekedésünk volt összességében: 3,5 millió forint (csak 2%), ami még az infláció követésére sem volt elég. Kiadás oldalon pedig látszik, hogy az új
feladatok levonása után mekkora költségcsökkentést sikerült
végrehajtania az új Képviselô-testületnek: 9 millió forint! A
megtakarítást az új feladatokra felmerülô plusz kiadásokra és
az égetôen szükséges beruházási kiadásokra fordítottuk.
Az önkormányzat költségvetése az elsô félév folyamán
többször is pengeélen táncolt. Szeptemberben, miután megtudtuk, hogy nem számolhatunk a 14 millió forint telekadó bevétellel, beadtuk igényünket az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került önkormányzatoknak kiírt pályázatra. Bár
pénzügyi helyzetünk folyamatosan sokkal rosszabb volt, mint
2006-ban, a feltételeket annyira megszigorították, hogy idén
nem kapunk egyetlen fillér támogatást sem! Tavalyi évben 19
Bevételek és kiadások alakulása 2007. I. félévében
Összesítô tábla (adatok ezer forintban)
Elôirányzat
Tény
Megnevezés
2007
2007. 06. 30.
BEVÉTELEK
mûködési költségvetés bevételei
felhalmozási bevételek
költségvetési támogatás
költségvetési bevételek összesen
pénzmaradvány
finanszírozás bevételei
bevételek összesen:
KIADÁSOK
személyi juttatások
közteher
dologi kiadások
segélyek
hitel törlesztés
átadott pénzeszköz
közp. ei. terh. kifiz. közmûfej.
felhalmozási kiadások
elôzô évrôl áthozott tám. kifiz.
költségvetési kiad. összesen:

Telj.
%

Tény
2006. 06. 30.

+Növ
-Csökk
2007-2006

Mûvészeti
Iskola

81 530
1 400
140 990
223 920
0
39 289
263 209

41 244
0
78 748
119 992
0
0
119 992

50,59
0
55,85
53,59
0
0
45,59

30 163
56 375
73 013
159 551
0
7 744
167 295

11 081

1 645

5 735

3 103

106 130
32 050
93 344
10 000
11 000
9 285
0
1 400

51 522
16 320
33 934
3 569
0
4 618
4 306
1 579
388
116 236

48,55
50,92
36,35
35,69
0
49,74
0
112,79

48 542
14 903
28 446
3 287
1
3 138
0
76 833

2 980
1 417
5 488
282
-1
1 480

44,16

175 150

263 209

új feladatok
Edzô
Csatorna
intézmény
8 601

+Növ/-Csökk
új feladatok nélkül
835
2 633

-7 744
4 747

0

5 762
1 862
2 104

875
278

8 601

3 468

8 665

-3 657
-723
-5 281

780*

700

388

*2006 augusztusban fizettünk elôször társulási díjat Martonvásárnak

10 508

1 153

8 665

-5 761

-1 153

-64

-8 961

Záró pénzállomány levezetése
Nyitó pénzállomány
-5 454 (Folyószámla hitel -11,7 Mft, Alapítványi számla 2,6 Mft, Letéti számla 2,2 Mft, Csatornadíj beszedési szla 1,3 Mft)
BEVÉTELEK
119 992
KIADÁSOK
-116 236
Függô elszámolások (munkabérek, adók)
-7 339
Záróegyenleg (kalkulált)
-9 037
Záró egyenleg bank
-12 447
Különbség
3 410
Alapítványi számla (átvezetve 2007. április 27.)
2 646
DOKK hiba (év végéig tisztázásra kerül MÁK-kal)
764

8

Derüljön ki az igazság!

mûvelôdési ház, gáz
iskola, kazán karbantartás
megbízás, csatorna könyvelés
házi segítségnyújtás
szlovén vendégek étkezése (aug. 20.)
iskola tetôtér, festék
mûvészeti iskola, vízszerelés anyag
üzemorvosi vizsgálat
hivatal, gáz
teniszklubház, villany
társulás, Martonvásár szabálysértés
hivatal, telefon (Invitel)
földhivatali eljárás
óvoda, villany
óvoda, kazán tisztítás
sportegyesület, gáz
védônô, fogyóeszköz
mûvelôdési ház, fogyóeszköz
társulás, Martonvásár szemészet
mûvelôdési ház, telefon (Invitel)
konvektor beüzemelés
kéményellenôrzés (Kémény Zrt.)
mûvészeti iskola, fogyóeszköz
óvoda, fogyóeszköz
gyúrói iskolások bérlete
riasztó javítás
teniszklubház, gáz
védônô, gáz
iskola, telefon (Invitel)
internet (Eenternet)
hivatal, nyomtatvány
szolgálati lakás, villany
Kisbíró nyomdaköltség
temetô, villany
tûzoltószertár, villany
szoftverkövetési díj
orvosi rendelô, telefon (Invitel)
óvoda, álláshirdetés
hivatal, virág

Az elôzô számban leírtam, hogy hamarosan elkezdjük folytatásos sorozatban közölni a rendszerváltás óta eltelt tizenhét
év történéseit, benne az Önkormányzat vagyonának alakulását,
a bevételeket és kiadásokat. Azt, hogy ki-mit-mennyiért vásárolt meg a falutól és hogy ki-mit-mennyiért dolgozott a falunak.
A sorozatra még várni kell, de ez a bejelentés már „hozott a
konyhára”. Egy a falutól olcsón vásárolt telket a tulajdonos
visszaadott a falunak. Reméljük példája követôkre talál!
Alább közöljük az önkormányzat és intézményei augusztus-szeptember havi bevételeit és kiadásait bemutató táblázatot.
Teszár Tamás alpolgármester
2007. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER
KIADÁSOK (bérek és közterheik nélkül)
szemétszállítás (Érd-Kom)
1 285 596
iskola, tankönyv beszerzés
1 027 022
Sodexho (étkezési utalvány)
812 260
mûvészeti iskola, fûtés szerelés anyagköltség
800 680
étkeztetés (óvodások, iskolások, felnôttek)
779 248
iskola tetôtér, fûtésszerelés anyaggal
763 660
iskola, tetô felújítás
660 000
illeték visszatérítés
500 000
közvilágítás
394 860
augusztus 20. tûzijáték
350 000
augusztus 20. rendezvény
347 843
iskola tetôtér, aljzatbeton anyagköltség
329 904
közgyógyellátás
314 231
Martonvásár Mûvészeti Iskola hozzájárulás
311 972
mûvészeti iskola, fûtésszerelés
289 800
iskola, eszközbeszerzés (szék, asztal)
284 124
Martonvásár építésügy hozzájárulás
207 334
kistérség, gyermekjóléti szolgálat hozzájárulás
202 500
MÁK normatíva visszafizetés 2006
200 000
iskola tetôtér, laminált padló
193 160
óvoda, festés
180 450
mûvészeti iskola, minôsítés
175 000
iskola, villany
169 054
telefon, t-online
135 604
kistérség, tagdíj
135 000
kistérség, orvosi ügyelet hozzájárulás
133 200
jogi képviselet
120 000
ügyvéd átalánydíj
103 726
átalánydíjas elektromos karbantartás
92 555
konyha, felújítás anyagköltség
92 096
iskola tetôtér, anyagköltség
91 269
óvoda-konyha, tisztítószer
88 425
mûvelôdési ház, villany
85 784
iskola, gáz
85 410
hivatal, fénymásolás, nyomtatás
85 149
konyha, elszívás villanyszerelés anyagköltség
80 335
tûzoltó készülék ellenôrzés, tûzvédelmi vizsgálat
79 840
járóbeteg ellátás
78 000
vadgesztenye lemosó permetezés
75 600
parkfenntartás üzemanyagköltség
75 284
hivatal, postaköltség
68 200
könyvtár, iskola, óvoda, könyvek, újságok
67 666
mûvészeti iskola, villanyszerelés
66 556
munkába járás támogatása
65 840
útiköltség
65 042
szolgálati lakás, gáz
64 966
iskola, fogyóeszköz, postaköltség, nyomtatvány
64 665
konyha, felszerelés, edények
60 745
tornaterem, villany
58 256
néptánctábor kézmûves foglalkozás
57 260
internet (T-com)
54 456
parkfenntartás, alkalmi munkavállaló bére
52 060
sportegyesület, személyszállítás
43 560
üzletviteli tanácsadás (féléves díj)
43 200
sportegyesület, villany
42 160
iskola, tisztítószer
41 862
hivatal, villany
40 602
óvoda, gáz
40 315
hivatal, telefon (Pannon)
39 715

36 464
36 332
36 274
35 672
35 235
34 229
33 722
33 000
31 081
30 524
29 272
29 037
26 470
26 320
25 200
23 987
21 694
18 241
17 520
16 836
16 000
15 295
14 960
14 420
11 000
10 200
9 032
8 045
7 644
7 200
7 000
6 976
6 480
5 910
5 564
3 960
3 272
2 491
2 400

BEVÉTELEK (adók és állami támogatások nélkül)
szemétdíj
713 290
Szûcs Béla néptánctábor részvételi díj
486 000
egészségbiztosítási pénztár
341 300
étkezési térítési díjak (óvoda, iskola, felnôtt)
319 970
mûvészeti iskola, térítési díj
298 885
lakbér
171 780
gyógyszertár, bérleti díj
112 503
gáz túlfizetés visszatérítése
95 425
közterület bérbeadás, terembérlet
58 400
néptánc bemutató, Pillikék a Hagyományok Házában 50 000
internet, mûvelôdési ház
22 250
hirdetés a Kisbíróban
13 000

A népszavazásról lazábban...

(de csak azért, mert ez nem a mi bajunk)
Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere nyilatkozott az Újpesti
Napló 2007. augusztusi különszámában, abból az alkalomból,
hogy Újpest száz éve lett város. 1950-ben vesztette el az önállóságát, amikor Budapesthez csatolták.
„Gyôr hozzávetôlegesen akkora lakosságú, mint mi. Ezzel szemben, míg a mi költségvetésünk 15, az övék 34 milliárd. Van egy
húszmilliárdnyi különbség, ami, ha önállóak lennénk, megmaradna. Azt viszont kétségtelenül tudomásul kell venni, hogy Újpest lakosságának legnagyobb része azt mondja, hogy nem akar
vidék lenni. Ugyan nem tudom, mi a rossz abban, ha valaki nem
a fôvárosban lakik, hanem papíron egy vidéki városban, de valójában ugyanott - de természetesen ezt tudomásul kell venni, és
ezért nem is kezdeményeztem komolyan soha népszavazást az
elszakadásról. ...Mindig el szokták mondani, hogy persze, akkor
a villamos meg a metró megfordulna a határ elôtt - hát tessék
megmondani, hol fordul meg? Pontosan tudom, hogy az újpestiek nem szavaznák meg, márpedig senkit sem lehet boldoggá tenni, ha nem akarja...”
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„Minden nagy tûz kis tûzzel kezdôdik!”
Október 17-én tûz ütött ki az iskola alsó tagozatos folyosójának szertárában. A tanárok a gyerekeket kivezették az iskolából, és ezzel az életveszélyt elhárították. Az iskola épületében
és az eszközökben azonban - a biztosító felmérése alapján 7 267 923 Ft kár keletkezett. Ebbôl a biztosító 4 103 169 Ft-ot
fizetett ki. A kistérség a helyreállítás megkezdésének segítésére
átutalt 1 200 000 Ft „gyorssegélyt”, ezt jövôre vissza kell fizetnünk. A Tordas Községért Közalapítvány számlájára közel
2 000 000 Ft támogatás érkezett (ennek egy része a Danubius
Rádió mûsorának segítségével). A Danubius sms vonalának
tárcsázásával kb. 800 000 Ft gyûlt össze. A rádiómûsorban felajánlott természetbeni segítségnek csak egy részével tudtunk
élni (labdák, tankönyvek, írószerek, festékek, fénycsôarmatúrák, dvd-játszók).
„November 5-én a Danubius Csili delegáltjai személyesen
hozták el, az összegyûlt közel 4 millió forint, és a számtalan
tárgyi felajánlás egy részét. A jó kedvû, kis csapatot, sajnos a
Három Királyoknak is sorsául jutott szerény fogadtatással üdvözölte az iskola és a falu hivatalos vezetése.” - olvashattuk a
Tordas Értékei címû lap legutóbbi számában. Ezzel szemben a
valóság a következô: az említett 4 millió Ft-tal szemben „csak”
800 ezer Ft jött össze Danubius sms vonalán és kb. 200 ezer Ft
érkezett az alapítvány számlájára. Tárgyi felajánlásként csészéket, egy használt szkennert, tollakat, csokoládé karácsonyfadíszeket és dvd-ket hoztak magukkal. Az iskola és a falu hivatalos
vezetése nevében Dr. Hamza Lászlóné igazgató fogadta a vendégeket. A cikkben lejáratni kívánt polgármesternek megdönthetetlen alibije van: a volt jegyzô büntetôügyében folytatott
rendôrségi nyomozáson volt Bicskén, ahol az ügyben érintett
Szollár Lászlóval szembesítették. Remélem a következô számban a cikk szerzôje helyet szorít majd a bocsánatkérésnek.
E kitérô után térjünk vissza az iskolatûzre! A helyreállításban nagyon sokan segítettek, mindenkit felsorolni reménytelen
vállalkozás lenne. A munkálatokat Bucsi István képviselô irányította, aki kapcsolatait megmozgatva sok anyagot kedvezményes áron vásárolt meg, pénzt takarítva meg az Önkormányzatnak.
Még be sem fejeztük a felújítást, újabb tûzeset volt a faluban. Az Öreghegyen leégett családi házban meghalt egy kétéves kisfiú és a családnak csaknem mindene megsemmisült. A
megsegítésükre újra összefogott a falu, a család meghatottan
köszöni a sok-sok felajánlást. Az Önkormányzat a Petôfi utcai
lakásban helyezte el ôket, és 500 000 Ft-ot (ebbôl 400 000 Ft
anyagköltség) költött a lakás felújítására. A munkát a karbantartók és a Bucsi István vezette szakemberek végezték el. A kistérség 400 000 Ft vissza nem térítendô támogatással járult hozzá a felújításhoz.
A harmadik tûzben a falutól néhány száz méterre lévô családi ház nappalija, konyhája és egy hálószobája égett ki.

ezért a kivonuló tûzoltóknak vízszállító autókkal kell biztosítani az oltáshoz szükséges vizet. Ez természetesen lassítja a beavatkozást, így a tûz által okozott kár nagyobb, mint akkor, ha
a tûzcsapokkal sûrûn ellátott faluban kell eloltani egy tüzet. Az
önkormányzat eddig sem tudta megoldani az öreghegyi vízellátást, és mivel ez a mostani nehéz anyagi helyzetben még elérhetetlenebbé vált, az Öreghegyre költözôknek ezzel a kockázattal sokáig együtt kell majd élniük.
Általános tanulságok, tennivalók:
Tordas már évek óta a Váli Önkéntes Tûzoltóság mûködési
területéhez tartozott, amikor 2007. április 10-én a Képviselôtestület megszavazta azt, hogy ezentúl tartozzunk az Érdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósághoz. A döntést a csaknem 15
perccel rövidebb vonulási idô, a nagyobb létszám és a korszerûbb tûzoltóautó indokolta. Döntésünk nyomán az Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság a váli és a bicskei önkéntes
tûzoltóságok mûködési területének pontosítására egyeztetô tárgyalást hívott össze. A megbeszélést összehívó fôosztályvezetô
elmondta, hogy „az önkéntes tûzoltóságok mûködési területének csökkentése azok mûködésképtelenségét eredményezi”.
Az érdi tûzoltóság parancsnoka „a Váli Önkéntes Tûzoltóság
mûködôképességének fenntartása érdekében elfogadja, hogy
Baracska, Tordas, Gyúró települések továbbra is a Váli Önkéntes Tûzoltóság mûködési területéhez tartozzanak”. A megbeszélésrôl készült emlékeztetô alapján a Képviselô-testület 9
szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Tordas tartozzon Válhoz. Ezt a döntésünket - a tûzesetek elemzése alapján - november 21-én felülbíráltuk, és így Tordas 2008. január
1-tôl az Érdi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósághoz tartozhat. Így a tordasi tûzesetekhez rögtön az érdi tûzoltókat riasztják majd, akik átlagosan 15 perccel elôbb tudják megkezdeni
az oltást, mint váli kollégáik.
Az elsô két tûzeset után, a Tordas-gyúrói önkéntes tûzoltóság felélesztése érdekében összehívott megbeszélésen az azon
résztvevô hivatásos tûzoltók elmondták - hogy megfelelô riasztás esetén - kb. 10 perccel hamarabb odaérnek a tûzesetekhez,
mint az egyidejûleg riasztott tûzoltók. Ha megfelelô, akár leselejtezett eszközöket (védôruházat, tömlôk, légzôkészülékek,
tûzoltókészülékek, stb.) tudunk szerezni, ôk a tûzoltók kiérkezéséig jelentôs élet- és vagyonmentô tevékenységet tudnak végezni. Elsô lépésként összegyûjtjük azokat a felszereléseket,
amelyek Tordason és Gyúrón jelenleg is rendelkezésre állnak
(néhány védôruha, tömlôk, tûzoltókészülékek, kéziszerszámok) és ezeket egy nagy méretû Mazda gépkocsiban elhelyezzük a tûzoltószertárban. Ez lesz az az autó, amellyel az önkéntes tûzoltók a helyszínre mennek, és a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a beavatkozást.

Már 2002-ben - amikor polgármester jelöltként minden
háztartásba eljuttattam bemutatkozó anyagomat - leírtam, hogy
megválasztásom esetén fontos teendômnek tekintem az önkéntes tûzoltóság újraszervezését. E munka elsô lépéseként a Tordason és Gyúrón élô hivatásos tûzoltókkal elemeztük a tûzesetek tapasztalatait.

A rendszer optimális mûködtetésének alapvetô feltétele,
hogy Tordason és Gyúrón mindenki tudja, a tûzoltóságot riasztó 105-ös telefonszám hívása után rögtön hívja majd az önkénteseket is! Mivel majdnem minden nagy tûz kis tûzzel kezdôdik, fontos a gyors észlelés, a határozott segélykérés, és az oltás
mielôbbi megkezdése.

A megállapítások a következôk:
Az iskola tüzet - mivel tanítási idôben keletkezett - idôben
észlelték, és a gyerekeket gyorsan kimenekítették. Az észleléskor a tüzet még kézi tûzoltó készülékkel is el lehetett volna oltani. A tûzoltó készülékek rendelkezésre álltak, a tanárok azonban - gyakorlat híján - nem tudtak kellô hatékonysággal gátat
szabni a tûz terjedésének. A füst által okozott kár jóval kisebb
lett volna, ha a tantermek ajtóit a termek elhagyása után bezárták volna. Természetesen nem kérhetô számon, hogy akkor, a
nagy ijedtségben ez senkinek nem jutott eszébe, de tanulságként ezt meg kell jegyezni.
Az öreghegyi tûz sajnos már észlelésekor olyan kiterjedt
volt, hogy a kisfiút nem lehetett kimenteni. A vagyonbiztonság
szempontjából azonban ebben az esetben is vannak tanulságok.
Az Öreghegyen nincs vezetékes ivóvíz, így tûzcsapok sem,

Terveink szerint a Gyúrón mûködô Gyúró Község Önkéntes Tûzoltó Egyesülete alapszabályának módosításával a mûködési területet kiterjesztjük Tordasra is. A fent leírt rendszer
mûködtetését az egyesület keretein belül tervezzük, ezért a
tevékenység ezirányú fejlesztéséhez a 2007. december 16-án
18 órakor, a gyúrói mûvelôdési házba összehívott közgyûlés
döntésére van szükség. A közgyûlés nyilvános, várunk mindenkit, aki a célokkal egyetért és az egyesület munkáját bármilyen
formában segíteni kívánja. A reményeink szerint kedvezô döntésrôl és a tevékenység megkezdésérôl a közgyûlés után haladéktalanul beszámolunk.
Teszár Tamás, alpolgármester
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dokumentumokkal hitelt érdemlô módon nem tudta alátámasztani a számlák alapját képezô teljesítések megtörténtét, a teljesítésigazolások valódiságát.”
A polgármesterek „valótlan adatokat közöltek a lakáscélú
felhasználásokról annak érdekében, hogy az állami támogatások jogos igénybevétele igazolt legyen, ... valamint valótlan
teljesítésigazolást írtak alá önkormányzatok által jogalap nélkül kibocsátott számlák esetében.”
„Tordas Községi Önkormányzat a fôvállalkozótól a
szennyvízberuházás megvalósítása két évében különféle jogcímeken összességében 605 273 000 Ft-ot vett át, amely a fôvállalkozó részére kifizetett beruházási költség 71,9%-a volt.”
„A jegyzôk felelôsségének felvetését az alapozta meg,
hogy a jogszabályi elôírásokat figyelmen kívül hagyva, azok
ismételt megsértésével az Országgyûlés döntése után 2005.
októberét követôen is továbbították a MÁK felé a közmûfejlesztési támogatásra vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek
nem megfelelô III. negyedéves igényléseket, miközben a jogszabálysértô igénylésre az ÁSZ korábbi ellenôrzése már felhívta az érintett jegyzôk figyelmét.”
„Az ÖKOTÁM és a hasonló beruházás-szervezési és finanszírozási rendszer úgy volt kialakítva, hogy a bonyolult,
egymásra épülô szerzôdéses és garanciarendszert az önkormányzatok, a társulatok és a magánszemélyek nem, illetôleg
részben látták át.”
„Az önkormányzatok vezetô tisztségviselôi, vagy a képviselô-testületek tagjai, valamint a kivitelezést végzô vállalkozások vezetôi részt vettek az általunk vizsgált, a beruházások
finanszírozásában szerepet vállaló alapítványok megalapításában vagy vezetésében, és a kuratórium elnökeként, illetve
tagjaként befolyásolták a támogatásokról hozott döntéseket.”
Az idézett ÁSZ jelentés alapján a kormány elrendelte a
jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetését. Ez Tordas esetében - a kamatokkal együtt - kb. 180 millió Ft-ot jelent. Ezt a terhet az ügyben érintett Farkas János polgármester
folyamatosan tagadja annak ellenére, hogy idén már 20 millió Ft-ot levont az önkormányzat számlájáról az állam.
Néhány embertôl állandóan azt halljuk, hogy ne foglalkozzunk már a múlttal, keressük inkább a megoldást. Természetesen megoldást kell találnunk a fent vázolt helyzetre, sôt
még 87 millió Ft kölcsön visszafizetésére is, de emellett fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogyan jutottunk
ilyen helyzetbe. Farkas János volt polgármester két figyelmeztetést kapott az Ökotám-konstrukcióval kapcsolatban,
mindkettôt a csatornázással kapcsolatos testületi döntés elôtt.
Keller László közpénzügyi államtitkár és a Közigazgatási Hivatal vezetôje is figyelmeztette a polgármestert, és rajta keresztül a testületet a megváltozott jogszabályokra. Pontosan
ugyanazokra, amelyek alapján utólag elrendelte az állam a
visszafizetést. A polgármester ezeket a figyelmeztetéseket - a
testületi ülések jegyzôkönyvei szerint - nem ismertette a képviselôkkel, így választott képviselôinknek esélyt sem adott a
tisztánlátásra. Azt, hogy Keller László levelét - az államtitkár
kifejezett kérése ellenére - nem vitte a testület elé, azzal indokolta, hogy ô maga sem kapta meg azt. Ennek ellentmond,
hogy a levelet a volt jegyzô neki szignálta, illetve, hogy másik
három polgármesterrel együtt aláírt egy, az általa állítólag sosem látott levélre reagáló válaszlevelet. A volt képviselôk egy
része ma arra hivatkozik, hogy nem értette a rendszer mûködését, hanem a magánál okosabbnak tartott képviselôk és
szakemberek véleményére hagyatkozott a döntéshozatalkor.
Például az akkor a gazdasági bizottságot vezetô Cifka Jánosra, aki tagja volt a négy település csatorna projekt elôkészítését végzô munkaszervezetnek. Késôbb a Puhi-Tárnok Kft. alvállakozóként részt vett a csatornázásban.
Mostanában sokan mondják, hogy a kialakult helyzetre
megkaptuk a kész megoldást. Valóban érkezett egy szóbeli
javaslat az Ökotám-rendszer atyjától, de jogilag ez sem sokkal egyszerûbb, mint maga az alapprobléma, így gondos körültekintést igényel. Ha meggyôzôdtünk róla, hogy mûködik,
belevághatunk. Ez azonban több hónapig is eltarthat, így nem
kínál megoldást a decemberi fizetések és a villanyszámlák kifizetésére. A közmeghallgatáson majd ezt is megbeszéljük...

Hogyan jutottunk idáig?
Egy csatornázás majdnem minden önkormányzat teherbíró
képességét meghaladja, ezért az állam pályázatokkal, támogatásokkal szokta segíteni a településeket. Mivel 2001-2002-ben
a pályázati feltételeknek nem feleltünk meg, kapóra jött az
„ÖKOTÁM-konstrukció” kiagyalájónak ajánlata, amely minimális lakossági hozzájárulás mellett, az önkormányzatnak egy
fillér anyagi terhet sem jelent. Ez persze nem ilyen egyszerû,
hiszen a kevés lakossági befizetés és a beruházás költsége közötti milliárdokat valahogy elô kell teremteni.
A konstrukció - nagyon leegyszerûsítve - a következô: mi,
egyszerû lakosok vállaltuk, hogy lakáskassza (ltp.) szerzôdést
kötve, 65 hónapon keresztül 1 000 Ft megtakarítást helyezünk
el. Erre a megtakarításra rakódik az évek során némi kamat és
a sokkal nagyobb mértékû állami támogatás. A maximális támogatás megszerzéséhez azonban nem elég az általunk befizetett havi 1 000 Ft, ezért az Ökotám alapítvány mindanynyiunkat támogat havi 19 000 Ft-tal. Befizetéseink és az alapítványi támogatás a víziközmû társulathoz érkeznek, a társulat utalja a teljes összeget a lakáskassza számláinkra. Mivel a
megtakarításunkat közmûfejlesztésre használjuk fel, a befizetéseink 15%-a közmûfejlesztési támogatásként az államtól
megigényelhetô. Sôt, mivel a finanszírozásba bankot is bevontak, még egy bevételi forrással gazdagodott a rendszer,
ugyanis a víziközmû társulatoknak a beruházáshoz igénybe
vett bankhitel törlesztéséhez kamattámogatás jár az államtól.
A rövid leírásból is látszik, hogy a konstrukció mûködéséhez nagyon sok jogszabály elôírásainak kell megfelelni, így
sok a rendszerben a hibalehetôség is. Mivel kevés lakossági
önerôbôl és nulla önkormányzati részvétellel történt a beruházás, nyilvánvaló, hogy - saját pénznyomda és önzetlen jó tündér híján - az állami források maradéktalan igénybevétele jelenti az alapot. Az Állami Számvevôszék 2005-ben vizsgálatot indított a beruházások jogszerûségének megállapítására.
Az országos vizsgálat eredményét közlô 2006. októberi jelentésébôl csemegézve átfogó képet kaphatunk a mostani csôdközeli helyzetet elôidézô problémákról.
„Az ÖKOTÁM Alapítvány, ... olyan beruházás-szervezési,
finanszírozási rendszert terjesztett el az önkormányzatok körében,... amelyben a beruházási összköltség indokolatlan megemelésére ösztönözte az önkormányzatokat és a víziközmû-társulatokat. Ezáltal megemelték a magánszemélyeket megilletô
állami támogatások (közmûfejlesztési támogatás, lakáselôtakarékosság állami támogatása, víziközmû-társulati hitel állami kamattámogatása) igénybevételének alapját, a lakosságot
megilletô állami támogatást pedig visszaforgatták az önkormányzati beruházások finanszírozásába, amelyre újabb állami
támogatást vettek igénybe. Így önkormányzati forrás nélkül,
az állami támogatások halmozott, jogosulatlan és indokolatlan igénybevételével, a piaci verseny kizárásával megvalósuló
beruházások miatt az állami költségvetést kár érte. A finanszírozási rendszert mûködtetô szervezetek ösztönzése és a velük
kötött szerzôdésekben lévô feltételek teljesítése érdekében az
önkormányzatok és a víziközmû-társulatok a beruházás folyamatában számos jogszabálysértést (Ötv., Áht., Ámr., vízgazdálkodási törvény, Ltp. törvény, stb.) követtek el...”
„A szabálytalanul eljáró ltp. szerzôdéses önkormányzatok
64,6%-a (106 db) a magánszemélyek ténylegesen teljesített
befizetésén túl a magánszemélyek nevében ltp. megtakarítás
céljára befizetett önkormányzati és alapítványi pénzeszközökre is – a jogosulttá válás idôpontja elôtt – a magánszemélyek
nevében közmûfejlesztési támogatást igényelt.” Ezt a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról szóló kormányrendelet 2002. május 22-tôl hatályos elôírása kifejezetten tiltotta.
Emellett „a magánszemélyek többek között megbízási
szerzôdésben kérték az önkormányzatot, hogy a részükre járó
közmûfejlesztési támogatást igényelje meg helyettük, és azt
fizesse ki valamely szervezetnek. A megbízások tartalmilag az
igény engedményezését jelentették, amelyet a 2002. május 22e után megállapított közmûfejlesztési hozzájárulások esetén
tiltottak a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatásáról
szóló kormányrendeletek.”
Az önkormányzatok a kivitelezés során „bérbeadták” a
közterületet, de „bevételt realizáló önkormányzatok 85%-a
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Szárazság hatása 2007-ben?

Egy falu története ôseink elmondása alapján

Örömmel tudatom a falu lakóival, hogy a 2007-ben országos rekordot döntô aszály a közterületek fás növényzetében elenyészô kárt okozott.
Természetesen öntöztetett az önkormányzat, amennyire azt
a szûkös, mára már csôdközeli anyagi állapota megengedte, a
fák és a cserjék a megmaradásukat mégsem ennek köszönhették. A fás vegetációban keletkezô kis kár, a Tordasra jellemzô
éghajlati sajátosságnak köszönhetô. Nevezetesen annak a
mindnyájunk által tapasztalt ténynek, hogy amíg körülöttünk
zuhog az esô, ahogy csak bír, Tordason minden száraz marad.
Az ehhez az alacsony éves csapadékmennyiséghez hozzáedzôdött növények jobban bírták az idei vészesen kevés talajnedvességet és légköri aszályt, mint az ország egyéb vidékein a
több csapadékhoz szokott növényzet.
Szeptemberben a polgármester úrral és a közterületeket
gondozó önkormányzati dolgozókkal bejártuk a parkokat, az
intézménykerteket, a temetôt, a sportpályát, a patakpartot és a
falu központjában lévô utcákat. Jó érzéssel állapítottuk meg,
hogy a három idén elpusztult örökzöldön kívül, lábon száradt
fát nem találtunk.
Örömünk nem volt teljes, mert az idôs, még a helyi védelemben részesített fák koronáját évek óta rajta maradt kar- és
combvastagságú ágak csúfítják, betegítik. Az iskola teljes növényállománya ifjító metszésre szorul, a patak partját kísérô
cserjesáv áthatolhatatlan, szeméttel teli, a magas feszültségû
áram alatt lévô fák veszélyesen magasak. Az apróbb dolgokat
nem is sorolom.
Ezért az ôsz eleje óta a dolgozók, ahogy az idejük engedi,
elvégzik a fák, cserjék gondozását, ifjítását, a száraz részek eltávolítását. Sokat szól a motoros fûrész, mert sok az elmaradt
munka, amit be kell pótolni. Ez kevés pénzbôl megoldható, a
növényállomány állapotában azonban látványos javulást hoz,
mindnyájunk örömére. Reményeink szerint a tél folyamán a
legsürgôsebb munkák elkészülnek. A tûzifának való nyesedéket a rászoruló dolgozók megkapják. Ha Tordasra jobb idôk
jönnek, újra fásíthatunk, nagy mennyiségben bôvíthetjük intenzíven kezelt zöld felületeinket, büszkeségünkkel, a Dreherút mentén lévô idôs vadgesztenye alléval együtt.
Az ápoló és ifjító metszéseket mintegy 20 évvel ezelôtt végeztette el az önkormányzat kosaras daruban dolgozó, veszélyes munkát végzô szakemberekkel.
Ez alatt a két évtized alatt a fák zömén újra sok a beteg,
száraz ág. Ápolás híján egyik-másik már a végét járja.
Metszésükre egyelôre nincs reményünk, mert amikor a falu
intézményeinek fennmaradásáért küzd a önkormányzat, be kell
látnunk, hogy az óvoda és az iskola fontosabb nekünk. Gyermekeink, unokáink jövôjénél nincs fontosabb.
Tudvalévô, hogy ezeknek a magas, beteg, veszélyes fáknak
a metszését, sebkezelését, plombálását csak alpin technikával,
vagy kosaras daruval lehet elvégezni, aminek nagyon magas a
költsége.
Kívánok magunknak szép környezetet! Tegyünk érte lelkiismeretünk és lehetôségünk szerint!

Ez a falu Tordas, a történetét felmenôim elmondása alapján
írom. Elmondója nagyanyám, Oharek Zsuzsanna. Ô a történetet ôseitôl vette át.
Megalakulása a régmúltban kezdôdött. A török hódoltság
idején már falusi jellegû település volt. Az akkori falu a mostani falu feletti dombháton terült el, már templommal rendelkezett. Hogy milyen lélekszám lakta, ezt nem tudjuk. A templom helyét azonban pontosan tudjuk. Ez a hely a mai temetô
fölött, északi irányban mintegy 500 m-re, a ma is megtalálható
kis hajlatban volt. Az akkori település lakói az értékeiket a falu
alatti völgyben, az úgynevezett vermekben rejtették el a törökök elôl. Ezek a vermek földbe vájt pinceszerû üregek voltak.
Bevezetô nyílásuk egy gömbölyû nyílás volt, amit gondosan
elrejtettek. Ezeket a vermeket felülrôl kiégették, hogy szárazak
legyenek. Beázni nem tudtak, mivel a talaj agyag volt.
Nos ez a település a török uralom alatt majdnem teljesen elnéptelenedett. A terület akkori tulajdonosa, a felvidékrôl tót
anyanyelvû lakosokat telepített ide, a birtokai megmunkálása
érdekében. Ezek az idetelepített emberek akkor még jobbágyok voltak, így szabad költözködési joggal nem rendelkeztek.
A falu újratelepítése a víznyerés megkönnyítése érdekében
már a domb alatti völgyben alakult ki. Az akkori birtokos lehetôvé tette jobbágyainak bizonyos tulajdon megszerzését. Így az
akkori lakóépületek (putrik) mellett lehetôséget adott megélhetésük megkönnyítése végett bizonyos földterületek saját
részre való megmûvelésére.
Így a szorgalmas emberek egyre nagyobb földterületeket
mûveltek meg a földesúrnak, a saját szükségletû területért pedig bérletet kellett fizetniük.
A mai szôlôhegy története az ô elmondásuk szerint a következô. Az akkori hegyet erdô borította. Az itt élô családok szorgalmuktól függôen az erdô területébôl tetszés szerinti területet
vágtak ki. A kivágott területet a saját részükre hasznosíthatták.
Ezek a kivágott részek nem szabályos kimérés alapján, hanem
tetszés alapján történtek. Így alakult ki a sok kanyart magába
foglaló úthálózat. Az utak lovas kocsik számára keskenyek
voltak. A hegyre való fel- és lejárást 2 feljáró, és 2 lejövô út
biztosította. Így szembejövô forgalom nem volt. Ezt mindenki
tökéletesen betartotta. Lassan az egész hegy erdôbôl, szôlô és
gyümölcsös területté alakult át. Az erdészház az én ôseim késôbbi területén még az 1950-es években is - romosan bár - de
megvolt. Alatta egy hatalmas, kb. 20 m hosszú, 6 m széles, 2,5
m magas kôpince volt, fölötte, elôtte egy nagy présház a darálókkal, fa présekkel. Most a Rehus présház és pince van a helyén. Ôseim több generáció alatt, miután a jobbágyság megszûnését követôen szabad emberekké váltak, fôleg szôlômûvelésbôl, lassan gyarapították földtulajdonukat. Az itt élô szorgalmas emberek ugyancsak gyarapították tulajdonukat. A mai
szôlôhegy így alakult ki erdôbôl szôlôheggyé.
Az így szépen átalakult terület - az „Öreghegy” - sajnos egy
akkor Amerikából behurcolt gyökérbetegség, a „Filoxéra” elterjedése miatt, ellenálló képesség hiányában szinte teljesen elpusztult. Csak azon a területen maradt meg, amely terület a homokháton terült el. Ez a terület az úgynevezett Gyúró-i úti
terület.
Varga Sándor

Bottáné Böröczffy Erzsébet

Községháza, 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
Tel./Fax: 22/467-502
Fax: 22/467-655
Tel. adóügy: 22/668-067
Tordas Viziküzmûveket Üzemeltetô Intézmény (csatorna), 2463 Tordas, Szabadság u. 87.
Tel./Fax: 22/668-034
csatorna ügyelet: 30/641-6935
csatorna kezelô: 30/458-4929
Martonvásári Okmányiroda, 2462 Martonvásár, Budai út 13., Tel.: 22/460-081
Ercsi Okmányiroda, 2451 Ercsi, Fô u. 20., Tel.: 25/520-640
Falugazdász (Dózsa Márta), Tel.: 70/247-0746
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A Magyar Honvéd I. évfolyamának 2. száma október 31-én
elsô helyen közli, hogy 30-án este 9 óra tájban indultak Rétságról Felsôpeténybe az érsekért, Galajda, Stift, Tóth, Vajtai tisztek és Rabócz gépkocsivezettô.
A laktanyában az érseket Garami Lajos ezredparancsnok (a
közelmúltban elhunyt tábornok) fogadta.
„Mindszenty tévesen emlékszik memoárjában arra, hogy a
petényi kastélyban Pallavicini ôrnagy közöltek vele: Ön szabad… Hasonlóképpen pontatlan az is, miszerint a rétsági parancsnokok azért kérték ôt, hogy a laktanyában töltse az éjszakát, mert mások is látni szeretnék”.
Dr. Lukáts Iván fôorvos, a rétsági Járási Nemzeti Bizottság
elnöke a következôket közölte a Magyar Távirati Irodával:
Mindszenty József hercegprímást október 30-án 22 óra 05 perckor a rétsági honvédség egy tiszti alakulata kiszabadította…
Az üdvözlésekre az elsô szava az volt: Fiaim! Ott fogom
folytatni, ahol 8 évvel ezelôtt abba kellett hagynom.”
Az Összetört címerek c. többször hivatkozott mû szerint az
ezredparancsnok, Garami Lajos, aki a Miniszterelnökséget felhívta – a Honvédelmi Minisztériummal nem volt összeköttetés
–, azt az utasítást kapta, hogy Mindszentyt addig ôrizzék a laktanyában, amíg érte nem küldenek. Másnap reggel a Miniszterelnökség azt közölte velük, kísérjék Budapestre.
Október 31-én az ôrnagy vezette katonai és - belügyminisztériumi kezdeményezésre - polgári kíséret hozta fel az érseket
Budára, az Úri utcai érseki palotába, ahová a Kossuth Rádió
10.00-ás híre, a Kis Újság másnapi száma szerint 8.55 perckor
érkezett meg. Errôl az ôrnagy jelentést tett a Parlamentben
Tildy államminiszternek… s még aznap visszatért Rétságra.
Az érsek „Emlékirataim” c. mûvében errôl a következôt írta: „…Már Budapest utcáin haladunk…Az egész fôváros az
utcán van… Nagy tömeg futva érkezik a budai prímási palota
elé. Síró-ujjongó magyar tömeg: munkások, honvédek, egyetemisták, édesanyák, fiatalok, öregek. Egymás keblén sírjuk el
egy évtized bánatát. Aztán áldást adok térdeplô tömegre, majd
belépek nyolc éve nem látott otthonomba.
Békés tüntetés indult október 23-án: fegyvertelen magyarok tüntetése. Gerô ÁVH-s legényeivel lövetni kezd. Fegyverre
fegyver volt a válasz, s kitör a magyarok legszebb szabadságharca. Elsöprik Gerôt: tûz alá veszik az ÁVH-sokat. Az oroszok
beavatkoznak. A fölkelôk állják a harcot és gyôznek.
Az események naptára röviden ez:
1956. február 24-én Moszkvában a XX. Párkongresszuson elítélik a sztálinizmust.
Májusban nyíltan bírálják Rákosit a pártsajtóban.
Július 18-án Rákosi távozik.
Október 6-án a rehabilitált RajkLászló állami dísztemetést
kap 200 000 résztvevô morajlásával.
Október 13-án Nagy Imrét visszaveszik a KP-ba.
Nagy események egy csatlós államban; de ha valaki azt
mondta volna, hogy Magyarországon tíz nap múlva nyílt szabadságharc tör ki, azt mint képzelgôt kimosolyogták volna.
Senki sem tudta felmérni a rendszer belsô romlottságát és
a nép (ifjúság, értelmiség, munkásság) lelkében a csömör fokát.
Hogy állunk akkor azzal a fölfogással, hogy Moszkva robbantotta ki a magyar fölkelést?
A két felfogás nem ellenkezik egymással. Moszkvának célirányosnak tûnhetett fel: egy ponton tágra ereszteni a gyeplôt
és amikor itt fegyverre érik a dolog, lecsapni, letörni keményen,
kíméletlen ágyútûzzel és vérbefojtással, deportálással, börtönnel, internálással. Az elégedetlenség így nemcsak ezen az egy
ponton, hanem mindenütt elnémul.”
November 4-étôl valóban lassan minden elnémult, illetôleg
az MSZMP elsô embere és hivatalos lapja hangot váltott.
„Malenkov, Szuszlov, Arisztov beszélt Kádár elvtárssal annak szükségességérôl, hogy az államellenes felkelés miatt letartóztatottak közül minél elôbb ki kell választani 5-7 embert,
akiket – az ellenforradalom elrettentése és az országon belüli
minél gyorsabb rendteremtés érdekében – el kell ítélni és
agyon kell lôni.”
November 25-én a Népszabadságban cikk jelent meg, s ebben az állt: „Pálinkás Antal szervezte meg, hogy Mindszentyt
a rétsági laktanyába hozzák. Pallavicini ôrgróf fia, aki horthysta
tiszt volt, a felszabadulás után ügyesen kiadta magát a népi de-
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Most, hogy a tordasi temetôben édesapám, Sztrányay Miklós mellett édesanyám, Gromon Irén, a „Védônéni” is - az elsô
Tordasra érkezése 50. évfordulóján - örökre tordasi lett, az elôzmények tényeit azok számára is összefoglalom, akik az évfordulós megemlékezésen nem lehettek jelen
A Varsói Szerzôdést és az Osztrák Államszerzôdést követô
hónapokban két neves személy érkezett Nógrád-megyébe, ahová édesapámat a felvidéki Léváról, 1945-ben, a szovjet és a
csehszlovák hatóságok repatriálták:
1. Mindszenty (született Pehm) József érsek: Vas-megyében Mindszenten „látta meg a napvilágot”, földmûvelôk sarjából lett hercegprímás, esztergomi érsek, Szent István országának alapjain törvénytelennek tekintette a jobb, valamint a baloldali diktatúrát, amelyek egyaránt bebörtönözték.
2. Pálinkás (született ôrgróf Pallavicini) Antal ôrnagy: édesapja Pallavicini György, - az érsekhez hasonlóan - legitimista,
a nácik dachaui foglya; édesanyja gróf Andrássy Borbála: a
„vörös grófnô”, Katinka nôvére volt. 1944-ben, a házukban alakult meg az ellenállási, az ún. Magyar Front. Antal átszökött a
szovjetekhez. Hazatérése után, 1948-ban megszakította kapcsolatát családjával és belépett a kommunista pártba, de a Magyar Dolgozók Pártjának nem lett tagja. A néphadsereg ôrnagyaként 1951-ben változtatott nevet.
Az érsek 1948. december 23.-ától volt az államvédelem
(ÁVO, ÁVH) „ôrizetében”. Mint foglyot, 1955. október 31-én
hozták Baranya-megyébôl a felsôpetényi Almássy-kastélyba,
háziôrizetbe.
Az ôrnagyot vezényelték, az egri ezred zászlóaljparancsnokából lett a rétsági páncélos ezred parancsnok-helyettese, törzsfônöke.
A korszak és a „tanú” szavaival élve a két „osztályáruló”
ekkor még nem sejtette, hogyan és kikkel találkoznak majd, ha
indul a „forgószél”, s Tildy Zoltán a rádióban nyilatkozik… (L:
késôbb)
Azt, hogy Felsôpetény lakosai mikor sejtették meg a „kastély rejtélyét”, nem tudom. A rétságiak közül is kevesen tudhattak a változásokról.
Édesapám, aki nem sejthette, hogy a két neves személy kapcsán két év múlva tordasi lesz - és három évre rá a temetô – elsô sorában, örökre az is marad – 1955. ôszén a Rétsági Járási
tanácson egy új kolleginát kapott, Pálinkásnét.
Édesanyám, mint járási vezetô védônô – 1957. és 1984.
között tordasi védônô, 1997-ig, majd 2007.-tôl tordasi „lakos”
- pedig Pálinkás Borbála, valamint az elsô házasságból származó, már iskolás András kapcsán tette meg a szükséges intézkedéseket .
De vissza a földieimnek mesélt történethez :
1956. október 28-án vasárnap este Felsôpetényben az ÁVHsok közlik az érsekkel, hogy Budapestre viszik. Ugyanekkor
Rétságon a járás területére kiküldött politikai tisztek szerint a
laktanya parancsnokságán és a járási tanácson is a Forradalmi
Nemzeti Tanácsot kell megalakítani.
A szervezôk október 29-én hétfôn hajnalban a rétsági laktanyából gépkocsit küldenek – gyermekparalízis miatt sánta –
édesapámért, mint a közigazgatási bizottság tagjáért. Ekkor
még nem sejthettük, hogy édesapám és az autó két nap múlva
az érseket Budára kíséri.
Felsôpeténybe 29-én, hétfôn érkezett Horváth János, az
Állam- és Egyházügyi Hivatal vezetôje, hogy a nemzeti kormány parancsára az érseket Budapestre vigye, aki azonban vele
sem hajlandó útnak indulni.
A Kossuth Rádióban október 30-án a 16.57-kor ismertetett
hírek szerint Tildy Zoltán államminiszter kívánatosnak tartaná,
ha Mindszenty József hercegprímás visszatérne Esztergomba.
Az érseket emlékiratai szerint 30-án reggel magyar zászlós
katonai jármûvel szovjetek akarták felhozni a fôvárosba, de ô
nekik is ellenállt. Csak a rétsági magyar páncélos alakulat
„tiszti különítménye” meghívását és kíséretét volt hajlandó
elfogadni.
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mokrácia hívének. Mihelyt azonban alkalma lett az ellenforradalmat nyílt arccal szolgálni, rögtön levette álarcát, és sietett
nagy tettet végrehajtani.”
A Nógrádi Népújságnak a háromnapos karácsonyi ünnep
elôtti 1956. december 23-i száma az ötödik oldalon „Elszámították magukat” címmel cikket közölt:
„Már sütötték pecsenyéjüket, jólesô érzéssel dörzsölték
össze kezüket, hogy újra ráülhetnek a nép nyakára. Lukács,
Haniszkó, Sztrányai, Pálinkás (Pallavichiny ôrgróf) és Bolcsó
urak a rétségi járásban már kész ténynek vették, hogy újra itt
van az ô idejük, a földesurak, a grófok, a népnyúzók ideje…
Pálinkás ôrnagyot már nem kell bôvebben bemutatni. Ôrgróf
volt, aki befurakodott a néphadseregbe, s az elsô adandó alkalommal, mint a fenevad, nyíltan támadott…
Nincs szükség azokra, akik … kiszolgálták a vezetô poszton
az ôrgróf urat – s most újra zsíros falatokhoz akarnak jutni.”
1957. január 9-én a „Kinek áll érdekében Pálinkás ôrnagy
(Pallavicini ôrgróf) védelme? címû cikk még ezen is túltett:
„Az elmúlt napokban csendes, de erôteljes hadjáratot indítottak
„Szabadítsuk ki Pálinkás ôrgrófot” jelszóval, hogy Pálinkással
együtt az úri világot is visszahozzák.
A „mozgalom” vezetô egyéniségei – a volt Nemzeti Bizottság tagjai – élükön Sztrányai úrral -, aki sajnos jelenleg is a
járási tanácson dolgozik, s aki Schmidt úrral a tolmácsi erdôkémia fômérnökével fôszervezôi voltak a november 4-e utáni
sztrájkoknak…
A „nemes” mozgalom gátlás nélküli bajnokai közé tartoznak Pálinkás egykori beosztottjai közül Stift és Újvári tiszt urak
is…
A rétsági járás dolgozói – s benne a rétsági katonaság – elvárja, hogy a munkás-paraszt hatalom törvényeinek érvényt
szerezzenek…
A legöntudatosabbak már tettekkel is szolgálják a haza érdekeit, s követelik azok megbüntetését, akik nem ezt akarják.”
(Édesapámat, Sztrányay Miklóst pár nap múlva racionalizálás címén eltávolították a járási tanácsról és a következô hónapban letartóztatták.)
Az ôrnagy „…semmi olyat nem tett, ami a szocialista rendszer ellen irányult volna. Sôt, az általa elkövetettekhez hasonló
cselekedetekért mások késôbb magas kitüntetéseket kaptak,
például a rend biztosításáért a térségben, a járási párttitkár, a
szovjet tanácsadó, (a Mindszentyt korábban ôrzô) ávosok védelméért, november 4-én a szovjet erôk felvonulásakor az alakulat lefegyverzésének biztosításáért, stb”.
(A járási Forradalmi Tanács 1956. november 4-én délben lakásunkon tartott ülése is az ô javaslatára döntött további tevékenységek beszüntetésérôl). Ennek ellenére gyorsított büntetôeljárást követôen az ôrnagyot 1957. december 10-én kivégezték.
Az ôrnagy kivégzésének hírét az érsek az USA nagykövetségén - ahol 1956. november 4-étôl 1971. szeptember 23-áig
tartózkodott - mély megrendüléssel vette. Errôl így ír emlékiratában: „Értem kellett meghalnia. Bár lehet, hogy a bosszúállók mindenképpen végeztek volna vele.”
Pálinkás Antal az utolsó szó jogán részletesen bizonyította
a vád alaptalanságait, végül beszédét így fejezte be: „Kérem
Önöket, hogy ítéletüket ne a volt gróf, hanem Pálinkás felett
mondják ki!”.
A kivégzésrôl a sajtóból értesültünk. Ekkor már tordasi lakosok voltunk.
Édesapámat 1958-ban börtönbüntetésre ítélték, ahonnan
„fogvatartása életveszélyes” minôsítéssel szabadult és rendôri
felügyelet után 1960-ban elhunyt.
Harminc évvel késôbb, a semmiségi törvény alapján kezdeményezhettem édesapám rehabilitálását és a forradalom kitörésének 35. évfordulóján átvehettem a köztársaság elnökétôl
kapott kitüntetését az alábbiakkal:
„A nemzet sorsát és történelmét meghatározó dicsôséges
forradalmunk alatt példamutató helytállásáért a magyar nemzet hálájából”.
Nemcsak a gyermekkor és életem meghatározó tényei kötnek Tordashoz, hanem – Jókaival szólva – „az a hant”, amely
fölött velem és fiammal azonos neve áll:
Sztrányay Miklós

Ingyenes szûrôvizsgálatok
Székesfehérváron
Egészségmegôrzéssel, szûrésekkel, és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokkal várja az érdeklôdôket december 15-én 10 és 18 óra között Székesfehérváron az Alba
Regia Sportcsarnokban a SZ.É.P. – Szûréssel az Életért Program. A Miniszterelnöki Hivatal kezdeményezésére indult országos kampány korábbi rendezvényein már több tízezren éltek
az ingyenes szûrési lehetôségekkel.
Ingyenes egészségügyi szûrôvizsgálatokon vehetnek
részt Székesfehérváron azok, akik december 15-én ellátogatnak a székesfehérvári Alba Regia Sportcsarnokba a Miniszterelnöki Hivatal által szervezett SZ.É.P. – Szûréssel az
Életért Program egész napos rendezvényére. A helyszínen az
orvosi rendelôknél kellemesebb környezetben, szórakoztató
programok, beszélgetések és koncertek mellett az alábbi szûrôvizsgálatokkal várják a látogatókat: anyajegy- és melanoma(bôrrák) szûrés, vércukorszint-, koleszterin-, vérnyomás és
testzsírszázalék-mérés, hemoglobin A1C mérés, testtömeg
index (BMI) számítás valamint szemészeti vizsgálat - visus
mérés és ortopédiai vizsgálat. Elvégeztethetô hallásvizsgálat és fül-orr-gégészeti vizsgálat, COPD (krónikus obstruktív légúti betegség) szûrés kérdôívvel valamint prosztatarák-szûrés is egyszerû vérvizsgálattal. Tekintettel a korábbi
helyszíneken tapasztalt jelentôs érdeklôdésre, a bôrgyógyászati
szûrés sorszám alapján történik, azaz a látogatók érkezéskor
idôpontot kapnak, így nem kell órákat tölteniük sorban állással.
A szûrések és az egészségügyi tanácsadás mellett a színpadon a közönség által feltett kérdésekre is választ adnak a jelenlévô szervezetek. Az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos panaszokra, problémákra az Egészségbiztosítási Felügyelet, a betegjogokkal kapcsolatos felvetésekre pedig a Betegjogi,
Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány munkatársai adnak
választ.
A rendezvényen összeméri erejét a város két középiskolája
is: a Teleki Blanka Gimnázium és a Vasvári Pál Gimnázium. A
két iskola diákjai Karsai Zita és Czene Attila vezetésével igyekeznek minél több felnôttet elhívni a szombati rendezvényre.
A legtöbb résztvevôt elhívó gimnázium diákjai sportszervásárlási utalványt nyernek iskolájuknak.
A SZ.É.P. - Szôréssel az Életért Program keretében zajló
egész napos program alatt a házigazdák, Dobó Kata és Hevesi
Tamás maguk is jótanácsokkal, személyes példákkal szolgálnak a látogatóknak. A SZ.É.P. Szombat rendezvényeit Palcsó
Tamás, valamint Bartók Eszter és Caramel koncertjei zárják.
A részletes programról, a kampányhoz kapcsolódó pályázatokról, érdekességekrôl a kampány teljes ideje alatt a
www.szep.freeblog.hu honlapon olvashatnak bôvebben az
érdeklôdôk.
SZ.É.P. – Szûréssel az Életért Program
Az ország hét nagyvárosában rendeznek SZ.É.P. szombatokat 2007. november 3. és december 15. között. A program célja,
hogy a szûrések megismertetésével, népszerûsítésével hozzájáruljon a Magyarországon vezetô haláloknak számító – ám
egészséges életmóddal megelôzhetô, vagy korai stádiumban
felismerve eredményesen gyógyítható – szív- és érrendszeri,
valamint daganatos megbetegedések számának csökkentéséhez.
További információ:
Jenei Rita
Merlin Communications Magyarország Kft.
H-1025 Budapest
Törökvész út 39.
Tel.: + 36 20 495 3076
Fax: + 36 1 336 27 09
www.merlin.hu
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gyújtottuk az elsô gyertyát az adventi koszorún. Ezután nyílt
meg a Karácsonyi Kiállítás és Vásár, ami naponta 8 - 17 óráig
látogatható. Az ügyes kezû alkotók jóvoltából sok szebbnélszebb ajándék kerülhet a tordasi és környékbeli karácsonyfák
alá.
December 6-án, csütörtökön 16 órakor a mûvelôdési házban
a Mikulás egy mesefilmmel ajándékozta meg a kis és nagy
gyerekeket.
December 9-én, vasárnap 16 órakor a mûvészeti iskola zenetagozatos tanulóinak mûsorát nézhettük meg, majd a második
gyertyát gyújtottuk meg.
December 16-án, vasárnap 16 órakor a Tordasi Tánckör mûsorát láthatják a harmadik gyertyagyújtás alkalmából.
December 23-án, vasárnap 16 órakor a Tordasi Asszonykórus
mûsorát nézhetik meg, és meggyújtjuk a negyedik gyertyát is
az adventi koszorún.

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI
Az elôzô két Kisbíróban lévô híradásaimban némi káosz
mutatkozik. A lapzárták rendszeresen csúsztak, az én híreim
aktualitásukat veszítették.
Helyreigazítás: az augusztus 20. támogatók között Derecskei János adományát mint magánember adta, nem pedig a fajtakísérleti állomás. Ezen kívül Németh József kimaradt az adományozók sorából. Még egyszer megköszönöm én is mindenkinek, aki fellépésével, szervezésével, vagy anyagilag támogatta a rendezvényt.
Visszatekintô:
Augusztus 26-28 között rendeztük az I. Tiszta Forrás Ifjúsági Tábort, az alatt a sátor alatt, amit négy település – Baracska,
Martonvásár, Tordas és Gyúró nyert az Egészséges Települések
Alapítvány pályázatán. Mivel már 20-án itt volt a sátor, logikus
volt az elsô ilyen rendezvényt itt tartani. Az elsô nap a gyúrói
kolléganô szervezte a programokat – baranta és lovas bemutatók, kézmûves foglalkozások, pogácsa sütés töltötte ki a napot.
27-én a baracskai kolléga programjait élvezhették a gyerekekkézmûves foglalkozások, Ir táncház és koncert zárta a napot.
28-án a martonvásári kolléganô hozta a programokat – agyagozás, ének tanulás, hastánc bemutató és oktatás. A cél, hogy a
négy település fiataljai megismerjék egymást, egymás értékeit,
tudjunk együtt gondolkodni közös dolgainkról. A következô
évben Baracska lesz a helyszín, ahová a tordasi ifjúság is viszi
tudását és átadja azt a résztvevôknek.
Szeptember 21-23. között rendeztük a Hangya Napokat,
más módon, mint azt megszokták. Olyan eszközöket, tevékenységeket mutattunk be egy kiállítás keretében, amivel annak idején a Hangya Szövetkezet foglalkozott a faluban, a munkálatok egy részét ki is lehetett próbálni. Legnagyobb sikere a
kukorica morzsolásnak volt, azon kívül szôttek, csuhébabát és
kosarat készíthettek, tollat foszthattak kicsik és nagyok. E munkákhoz hagyományosan tartozó ételeket, a jó öreghegyi borokat meg lehetett kóstolni. Köszönet ezért az asszonykórus tagjainak, Zsabka Jenônének, Pók Istvánnénak, az öreghegyi gazdáknak, Feldhoffer Gergelynek, aki a felajánlott virágok eladásából származó összeggel az asszonykórust támogatta. Szombaton és vasárnap lovas kocsikázással egybekötve pincelátogatáson vehettek részt az érdeklôdôk.
Október 13-án rendezte az ifjúsági klub a hagyományos
szüreti felvonulását és a bált. Szeretnénk köszönetet mondani
Vass Árpádnak, aki a zenét segített összeállítani, az otthonnak
a kölcsön ruhákért, Liptainé Eminek, Szalai Ilonkának és Farkasné Erikának a pogácsáért, Vasvári Szilvinek az üdítôkért,
Bradákné Marika néninek, hogy ismét vállalta a jegyszedést a
bálba és végül, de nem utolsó sorban a Pillikéknek és tanáraiknak, hogy szereplésükkel hozzájárultak a felvonulás sikeréhez.
November 17-23: Varga Szabolcs gyúrói festômûvész kiállítását láthatták.

Békés, boldog karácsonyt mindnyájuknak.
Bediné Németh Márta

GUTENBERG GALAXIS
Könyvtári hírek
Versböngészô
Mióta szeptemberben elkezdôdött a tanítás minden héten
szinte számon kérve kérdezik tôlem a gyerekek: „Márti néni
mikor lesz már Versböngészô?” A több hónapos szünet után
örömmel tapasztaltam, hogy versgyûjtô programunknak ekkora sikere van. Az 1956-os forradalomra emlékezve október 24én tartottuk. Ez alkalommal összegyûjtöttük az 1956-ban írt
verseket.
„A közkönyvtárak uniós támogatása”
A Kisbíró elôzô számában már említettem, hogy könyvtárunk idén is sikeresen pályázott „A közkönyvtárak uniós támogatása” címmel meghirdetett pályázaton. A nyert összeg 40%ból olyan könyveket vásárolunk, melyek hétköznapi életünket,
jogainkat és kötelezettségeinket vagy akár tanulmányainkat,
munkánkat, vállalkozásainkat tekintve hasznos információkat
biztosítanak számunkra az Európai Unióról. A támogatás másik
részébôl november 17-én EU-Napot tartottunk a könyvtárban.
Megbocsátás Hava
Pár héttel ezelôtt még a nyár forró melegét élveztük. Ma a
szép idônek köszönhetôen észre sem vesszük, hogy múlik el
felettünk az ôsz. Gyors iramban, nagy léptekkel közelít a tél és
vele az év vége. Megpróbálunk visszaemlékezni év elején tett
fogadalmainkra, ígéreteinkre, majd fejünkben leltárt készítünk,
mit sikerült teljesíteni, megvalósítani. Még két hónap áll elôttünk, hogy a hiányokat bepótoljuk, és tiszta lappal köszöntsük
a jövô évet. Ebben segíti késedelmes olvasóinkat a „Megbocsátás Hava” elnevezésû programunk, melynek jegyében novemberben és decemberben mindenféle következmény nélkül lehet
visszahozni a rég elmaradt könyveket.
Kérek mindenkit, akinek lejárt a kölcsönzési határideje,
hozza vissza a könyveket a könyvtárba.
A könyvtár dokumentumai mindenkit megilletnek, de ha
hónapokig birtokunkba veszünk egy-egy könyvet, a többi olvasót fosztjuk meg attól a lehetôségtôl, hogy ôk is megismerjék
a könyvben rejlô titkokat, történeteket, információkat. A könyvek kölcsönzése és a könyvtár használata kölcsönös bizalmon
alapul. Szellemi kultúránk megôrzésének érdekében kötelességünk vigyázni erre a bizalomra.
Szeretettel várok minden kedves érdeklôdôt, hétfô és szerdai napokon 15-18 óráig.

Rendszeres programjaink:
Internet szolgáltatás: hétköznapokon 8 órától 12 óráig
14 órától 19 óráig
szombat, vasárnap 14 órától 19 óráig
Torna: kedd és csütörtök 18 órától várom a mozogni vágyókat.
Foltvarrás: szerdai napokon 18 órától várja Sármásy Marika
mindazokat, akik kedvet éreznek ehhez a kézimunkához.
Pénteken és szombaton, ha más programmal nem ütközünk a
fiataloké a ház.
Rendszeres programjaink közé kerül a Filmklub: terveink szerint péntekenként és vasárnaponként vetítenénk. Kérem, figyeljék a plakátokat, innen értesülhetnek a filmcímekrôl és az idôpontról. Ezzel kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat is várom.
Szeretettel várunk mindenkit az Adventi Vasárnapok alkalmából rendezettt ünnepvárási rendezvényeinkre. Az ünnepi köszöntôket Nagy Gábor mondja.
December 2-án, vasárnap 16 órakor a mûvelôdési ház elôtt
felállított Betlehemnél az óvodások mûsorát láthattuk, és meg-

Mihovics Márta
16

Október 1-jén az aulában a Mûvészeti Iskola szervezésében
a Kodály Év és Zenei Világnap alkalmából zenei bemutatót, rövid áttekintést kaptunk Kodály Zoltán mûveibôl.
Október 6- án ugyancsak az aulában méltó mûsorral emlékeztünk a 13 aradi vértanúra, a szabadságharc hôseire. Köszönjük azoknak a kedves szülôknek, akik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi mûsort, kérjük, hogy legközelebb tegyék ezt minél többen, emlékezzünk együtt.
Október 13- án a szlovéniai Puconci testvériskola meghívásának eleget téve hárman pedagógusok részt vettünk a fennállásának 25. évét ünneplô iskola programjain. Ismét láthattuk
fejlôdését, szépülését. Láttuk a berendezett szaktantermeket, a
most ünnepélyesen átadott sportpályát, futópályát, mûfüves focipályát. Szeretettel vártak és fogadtak minket, hamarosan
újabb találkozó követi ezt, hiszen ebben az évben lesz a két iskola kapcsolata 10 éves.
Október 15-én iskolánkban Kisteleki Zoltán elôadómûvész
meghívásunkra bemutatta a „Kiskakas gyémánt félkrajcárja”
címû mesejátékát, melynek szereplôi a gyerekek voltak.
Október 23-án 17 órakor az Emlékparkban az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk.

ISKOLAI HÍREK
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
(Szent-Györgyi Albert)
Ezek a gondolatok méltán fejezik ki, hogy mi az iskola feladata, hogyan jutnak el diákjaink 8 év alatt oda, hogy valóban
megtanulják szeretni mindazt amit tesznek, csinálnak. Mi pedagógusok pedig segíthetjük ôket abban, hogy megtalálják azt a
munkát, amit majd szeretettel végeznek.
Szeptemberben ismét munkára hívott mindenkit az iskola
csengôje. Szeretettel fogadtuk a kicsi elsô osztályosokat, de
ugyanilyen szeretettel vártuk a gyúrói iskola 7. és 8. osztályos
tanulóit, akik ettôl a tanévtôl az Egyesített Intézményen belül
a tordasi iskolában élik mindennapjaikat. Reméljük, hogy a
kezdeti nehézségek után jól érzik magukat nálunk, erre törekszünk mi felnôttek, de az iskolai társak közössége is.
Lezajlottak az elsô szülôi értekezletek, s szinte alig kezdôdött meg a szorgalmi munka, máris egy nagy szervezést igénylô
feladatba fogtunk. A Nemzeti Emlékezet Napja, mely egy hetes
programmá szélesedett, az Árpád Év jegyében szeptember 16án vette kezdetét. A megnyitó program a Bosnyák lovardában
történt egy Árpád kori törzsi találkozóval. A hét elsô napjaiban
különbözô helyszíneken tanulóink kézmûves foglalkozásokon
vehettek részt. Volt gyöngyfûzés, tarsolykészítés- festés és varrás- kukoricacsuhéból figurák készítése, íjászkodtak és pányvadobásban is jeleskedhettek. Figyelemmel kísérhették a fafaragás mesterségét Csomor Lajos, ötvös-môvészettörténésznek
köszönhetôen, aki az Árpád Év emlékére gyönyörû, ôsi motívumokkal díszített kopjafát faragott az iskolának.
Rendhagyó énekóra keretében Tankó Elôd 8. oszt. gyimesközéploki diák gyimesi dalokat mutatott be, tanított iskolánk
tanulóinak. A mûvelôdési házban Koltay Gábor: A napba öltözött leány címû filmjét láthattuk. Közben részt vettünk Almási
Balogh Elemér szobrának koszorúzásán és emlékünnepélyén,
majd ezt követôen Árpád vezérre emlékezve az emlékfa ültetésén. Innen valamennyien a kultúrházba mentünk, a terménybemutató és helyi hagyományok ünnepélyes megnyitója után,
megnézhettük és kóstolhattuk is a helyi jellegzetességeket, ételeket és italokat.
Szeptember 22–én szombaton egész napos programmal zárult a Nemzeti Emlékezet Hete. A jurtában kiállításra kerültek
a hét folyamán készült gyerekmunkák. Az iskola aulájában a
Farkaslakán élô Jakab Antal erdélyi fafaragó mester alkotásai
voltak láthatók. A kézmûves foglalkozások vezetôi maguk is
kiállították és árulták is portékáikat. Így látható és vásárolható
volt lószôrbôl készült ékszer, vesszôbôl font különbözô használati tárgyak (kosár, virágtartó, ceruzatartó), foltvarrás, méz és
mézes süti. Közben a felállított sátorban már fôtt az ebéd, mûködött a büfé, szólt a zene, lehetett táncolni. Azt hiszem mindenki, aki jelenlétével megtisztelte ezt a rendezvényt, jól érezte
magát. Jó hangulatú, családias, nyugodt légkörben mindenki
megtalálta a kedvére való szórakozást. Ismételten szeretnénk
mindenkinek köszönetet mondani, aki bármilyen formában is
támogatta iskolánkat, illetve hozzájárult a sikeres lebonyolításhoz. A rendezvény fôszervezôje Dr. Hamza Lászlóné, iskolánk
igazgatónôje volt.

Somfai Sándorné, alsós mk. vez.
ÔSEINK ÜZENETE
Dicsôséges múltunk ránk hagyott üzeneteibôl megtudhatjuk hogyan éltek ôseink teljes harmóniában a természettel.
Mondavilágunkban pontos utalásokat találunk arra vonatkozóan, miként érkeztünk meg csodálatos Kárpát-medencénkbe, amely maga a valóságos „földi paradicsom”. Isten odaadta
és ránk bízta ezt a magas hegyvonulatokkal körbezárt földterületet, meghatározva a vele kapcsolatos feladatainkat. Úgy ölel
körül bennünket oltalmazón, mint az anyaméh, amely biztonságot nyújt a születendô gyermeknek, kizárva a káros külsô hatásokat.
Földanya szeretô gondoskodását azzal kell viszonoznunk,
hogy védjük és rendben tartjuk azt a környezetet, amelyben
élünk.
A világon számos olyan hely létezik, ahol a „csodák” mindennaposak és az emberek a természethez fordulnak tanácsért
problémáik megoldására.
Hazánk is egyike az ilyen „éteri templomoknak”, ahol csodálatos gyógyulások történnek. Rengeteg olyan terület található rajta, amely komoly energetikai töltéssel rendelkezik és a fizikai értékeken túl szakrális erôk hatásait is érezhetjük.
Ilyen helyek találhatók például Dobogókôn a Pilisben, az
Attila dombon Tápiószentmártonon vagy például az Ingó köveknél Nadap mellett, és még sorolhatnám a végtelenségig.
Keressük meg saját környezetünkben is ezeket a csodákat és
használjuk ki ezeknek az adottságait és lehetôségeit. (A Kajászón található artézi kúthoz - amely mint egy kegyhely szépen
kiépítve várja a rászorulókat -, rengeteg ember zarándokol el,
hogy gyógyírt találjon emésztési panaszaira, bélrendszeri problémáira.)
Ami igazán ránk tartozik, az a szemléletváltás és tudatformálás, amely elfogadja a világ rendjét és felfedezi azt, hogy mi
ennek a gépezetnek parányi alkotórészei vagyunk. Nem leigáznunk kell a Természetet, hanem kellô alázattal szolgálni.
Fedezzük fel együtt hazánk csodáit, „Isten patikáját”,
amelyben gyógyírt találhatunk minden testi és lelki bajunkra.
Teremtsünk rendet elôször fejünkben és lelkünkben, nézzük
más szemmel a Világ mûködését. Térjünk vissza az ôsi mintákhoz, használjuk ôket és tartsunk rendet házunk táján. Segítsük
a Természet mûködését azzal, hogy nem mérgezzük azt a környezetet, amelyben élünk.
Gondoljunk arra, hogy gyerekeink azt a példát fogják tovább adni, amelyet tôlünk látnak és tanulnak. Minden önmagát
magyarnak nevezô ember kötelessége Hazánk földjét ápolni,
hiszen itt élünk és saját bôrünkön érezzük munkánk közvetlen
hatásait. Ne csak beszéljünk róla, hanem tegyen érte mindenki,
aki szívügyének tekinti sorsunk jobbá tételét.
Köszönöm mindenkinek, aki elolvasta, megértette és magáévá tette ezeket a gondolatokat.
Benyás
17

ciók, kulináris, gasztronómiai jellegzetességek-újdonságok
kölcsönös megismerésére. Ehhez illeszkedôen vállaltunk egy
közös bemutatkozást a párizsi Magyar Intézetben kiállítás,
koncert, táncbemutató, táncház, kóstoló keretében. Az utazó
családok felkérésében nagyon fontos szempont volt, hogy a
családtagok - a felnôttek és a gyerekek is - a tervezett produkciókban részt vegyenek, angol, német vagy francia nyelvet
használjanak, és vállalják a viszontfogadás feltételét. Lázas készülôdés, csomagolás, próbák után október 26-án 62-en vágtunk neki a hosszú útnak, egy busz és 3 személyautó.

Óvodai hírek
A rövid nyári pihenô után újra gyermekzsivaj tölti meg az
óvodát. Nagy-nagy szeretettel vártuk régi és új óvodásainkat.
A Gomba csoportba 27 gyermek jár, ebbôl 3 most kezdte az
óvodát. A Csibe csoport 28 fôs, ebbôl 11 kicsi új óvodás. Az
elsô idôszakban a „régi óvodások” visszaszoknak, az újak pedig ismerkednek az óvodai élettel. A „picik” esetében nehéz
idôszak ez gyermekeknek, szülôknek egyaránt. Óvónôk és dajkák valamennyien arra törekszünk, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben töltsék el mindennapjaikat. Reméljük, hogy élményekben gazdag tanév vár ránk.
Szüreti bálunkat október 5-én tartottuk, gyönyörû, napfényes idôben az óvoda udvarán. Volt vigalom, játék, szüretelés
evés-ivás. Lelkes anyukák jóvoltából gyöngyöt fôzhettünk.
Gyurmázhattunk, csuhéból bábokat készíthettünk. A mulatság
végére mindannyian kellemesen elfáradtunk.
Október 11-én meglátogattuk a székesfehérvári Tûzoltóságot. Nagy volt az izgalom. Érkezésünkkor épp tûzhöz vonult ki
egy egység. Láthattunk próbariasztást, ülhettünk tûzoltó autóban, végigjártuk az egész laktanyát, bemehettünk a diszpécser
szobába is. Köszönjük a tûzoltók kedvességét és türelmét. Köszönjük Szollár Lászlónak, hogy látogatásunkat megszervezte,
buszköltségeinket kifizette és még egy fagyira is vendégei lehettünk. Nagy élmény volt. Továbbá szeretnénk megköszönni
minden szülônek a sok-sok segítséget.

Szombaton, 27-én este a város színháztermében terített asztallal vártak, a vendéglátókkal együtt lehettünk 120-an is. Különleges elôétel, burgundi marha azaz „francia pörkölt” fôételnek, sajtok, remek borok, végül két pompás „Tordas” ill.
„Bessancourt” feliratú torta volt a vacsora. Polgármesterük és
Fanche, a testvérkapcsolatok felelôse kedves szavakkal üdvözöltek bennünket, elviccelôdve, hogy angol „testvéreik” legutóbb 9-en látogatták meg ôket. A hangulatot a Tûz Lángja és
Boldizsár József vonósai izzították, táncra perdültünk a házigazdákkal együtt, akik kitartóan próbálták lelesni a tánclépéseket. Beindult az ismerkedés, beszélgetés asztaltársak, vendéglátók és vendégeik közt, ezalatt gyerekeink önfeledten kergették lufijaikat. Az estének a megtett 1200 km fáradtsága vetett
véget.
Vasárnap misére mentünk a gyönyörû XIII. sz. román kori
templomba, s a szertartás végén köszöntött bennünket a plébános, minden jót kívánva a további programokhoz. Közben a városházán Nótáros Éva és Konczos Tibor részt vett a polgármester hivatalos fogadásán, ajándékunknak, Kovács Erika által készített festett kerámia tálnak, mely mindkét település nevével
feliratozott, máris helyet kerestek a díszteremben.

Külön köszönet illeti: Farkas Jenôt és Rácz Józsefet, hogy
óvodánk udvarán a földmunkát elvégezték, így lett egy kis futballpályánk is. Köszönjük Turu Gáboréknak a fûmagot, Erdélyi
Gábornak a homokozó keretét, Cselikovics Jánosnak a homokot, Bottáéknak az almát, Pollák Györgynek és feleségének a
sok gyümölcsöt.
Köszönjük Bucsi Istvánnak az óvodai-iskolai közös konyha
korszerûsítésénél végzett társadalmi munkát, melynek során új
tálalóablak került az ebédlô és a konyha közé, és a hús- és zöldségelôkészítô helyiség átalakítása is elkészült, az ÁNTSZ elôírásainak megfelelôen.
Óvodások

Vendégségben Bessancourtban
Kati és Alain. Velük, házasságukkal kezdôdik a történet,
amit, reméljük egyre többen, bessancourt-i és tordasi lakosok
szövögetünk tovább. Gyenis Kati régóta dédelgetett „álma”
volt elvinni Tordast a Párizs melletti kisvárosba, talán csak,
hogy lássák miért fontos neki minden vakációt itthon tölteni,
miért olyan nagyon jó tordasinak is lenni.
Elkezdtük a puhatolózást, ô kint, mi itthon. Az önkormányzatoktól zöld jelzést kapva, 2007 húsvétján maroknyi francia
érkezett hozzánk a testvérvárosi kapcsolatot hivatalossá tenni.
Húsvét vasárnap francia-magyar nyelvû misén vehettek részt a
katolikus templomban, ezt falujárás történelmi áttekintéssel, a
Botta kertészet és gyümölcsös látogatása követte, majd a hagyományos Táncköri mulatság koronázta napjukat. Másnap a
társaság egyetlen hajadonának vödrös leöntése, sibálása után,
megszárítkozva budapesti városnézésre utaztak. Este a Tordasi
Csárdában képviselôkkel, vendéglátókkal közös, nagy tetszést
kiváltó vacsorán történt meg a kapcsolat ratifikálása. Folyt.
köv. náluk, talán novemberben?
Szendrôi Julia, Nótáros Éva, Veres Andrea és Salamon Soma segítségével sikerült a francia félnek egy EU-s pályázaton
jelentôs összeget nyerni a tordasi testvértelepülés látogatásának
teljes utazási és ellátási költségeire, így az önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül vághattunk bele a program megszervezésébe. A pályázat célja a testvértelepülési kapcsolatban lévôknek lehetôséget adni kultúrájukat, az abban rejlô szépségeket
megmutatni, ezáltal megmozdítani az egymás iránti érdeklôdést. Bepillantást nyújtani a családok mindennapi életébe, lehetôséget adni, a közélet, környezetvédelmi erôfeszítések, civil
programok, kézmûvesség, hagyományok, mûvészi produk-

Fogadás a polgármesteri hivatalban. Fotó: Timaffy Péter
Ebéd után irány Párizs, Rue Bonaparte. Magyar Intézet.
Helyszíni szemle után a közeli St. Sulpice székesegyházba vonultunk, a gyerekek népviseletben, ahol kórusba rendezôdve
népdalokat, a Boldogasszonyanyánkat, Himnuszunkat énekeltük el. Megható pillanatok voltak. A lehetôséget a Mardi Hongrois, a Párizsban élô magyarok szervezetének köszönhetjük.

A St. Sulpice templomban. Fotó: Konczos Tibor
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Visszatérve az intézetbe még rengeteg feladat várt ránk.
Akik befértünk a konyhába, nekiálltunk a magunkkal hozott
szalámi, kolbász, libamáj, szôlôhegyi kecskesajt, kenôkék, sütemény és a megrendelt 100 bagett szeletelésével, kenegetésével, rendezgetésével ízléses kóstoló tálakat készíteni. Erika,
Róza és Vida Tóni a kiállítást rendezték be. Kása Béla fotói,
Ménes Ágnes képei, Kovács Erika, Kása Róza keramikusok és
mûvészeti iskolások kerámiái, a Foltvarró kör csodaszép munkái (külön köszönet nekik az ajándék babákért), és a Szociális
Otthon lakói által készített rongyszônyegek, színes papírmunkák és állatfigurák (egy kedves mackó ajándékként ottmaradt,
a több mint 1000 macit számláló gyûjtemény lakójaként) kerültek helyükre. Férjeink, fiaink a szôlôhegyi Gyôrfi-féle cabernet sauvignont és tokaji aszút töltögették. A terem hamar
megtelt, a tálak gyorsan cserélôdtek, poharak üresedtek.

Moldvai sortánc. Foto: Annie Miron
A kisebbek somogyi, a nagyobbak korondi, együtt gyimesi
táncokat adtak elô. A Tánckör Mezôkölpényi koreográfiája és
a közös moldvai tánc, amelyben ötvenen roptuk, zárta mûsorunkat. Közben a két zenekar egymást felváltva gondoskodott
a jó hangulatról. Az est két meglepetése közül az elsô Gyenis
Kati és lánya Izabella magyarbôdi-dalok duettje majd francia
testvérvárosunk III. Napóleon (XIX. sz.) korabeli táncbemutatója volt. Korhû ruhákban lejtették el udvari táncaikat, melyekrôl Philippe érdekes tudnivalókat mondott el. Végül magunk is
kipróbálhattuk a francia-négyest és a valcert.

Eiffel torony. Fotó: Konczos Ignác
Hétfô, városnézés, esô, esô, esô. Nem adtuk fel, kisebb-nagyobb csoportokban nyakunkba vettük a várost. Láttuk a Defense felhôkarcolóit, a Louvre üvegpiramisát, a Notre Dame
vízköpôit, Chopin és Jim Morrison sírját a Pére Lachaise temetôben, áztunk a Tülériák kertjében és a Diadalívnél, szárítkoztunk a metróban. Aztán a háziaknál a meleg vacsora is jól esett.
Kedd délelôtt végre körülnézhettünk testvérvárosunkban.
Rendezett, kisvárosias jellegû település, zömében régen épült,
emeletes, jól karbantartott házak, csöpp kerttel, udvarral. Valaha szôlôtermelô vidék volt, a szôlôskerteket a várfalon kívül
mûvelték, a termést szûk sikátorokon keresztül hordták az udvarokba. A fal és a sikátor nyomait láthattuk, valamint egy házat, amely errôl az idôrôl tanúskodik.
Megnéztük az iskolát, óvodát, könyvtárat, egy parkot, ahol
valamikor szép kastély állott, de lebontották. Van egy komoly
katonai bázis a faluban, talán emiatt nem szólalhatott meg a
Tordas rádió és benne Vida Tóni. Nagyon tetszett a PEDIBUS
nevezetû, iskolai lábbusz vagy gyalogjárat, amelyben a gyerekeket menetrendszerûen összegyûjtve gyalogosan kísérik el az
iskolába az erre jelentkezô önkéntes szülôk. Az erre szolgáló
megállók persze gyerekrajzokkal vannak díszítve. Legtöbben
azt hiszem mégis a pékségüket irigyeltük meg. Délben búcsúének a templom elôtt és indulás haza. Folyt. köv. nálunk, talán
augusztusban?
Salamon Sarolta

Francia négyes. Fotó: Annie Miron
Az utolsó morzsák elfogytával a kivilágított Eiffel torony
és város látványa kárpótolt a csúcsforgalomban töltött órákért.
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5. Állampolgári vélemények gyûjtése és ütköztetése
Ezek után az állampolgárok körében a civil szervezetek aktivistái segítségével konkrét véleményeket gyûjtünk egy kérdôíves
véleményfeltárás keretén belül, mely véleményeket a közösségi konzultációs tanács összegez kiegészítve a saját tapasztalataikkal. A konzultációs folyamat eredményeként elôállt véleményeket, elképzeléseket ütköztetjük az önkormányzat elképzeléseivel egy vitafórum keretén belül.

Alakítsuk együtt Tordas jövôjét!
Az októberi népszavazás magas részvételi aránya megmutatta, hogy a tordasiak felelôsen részt kívánnak venni településük jövôjének alakításában. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azzal a programmal, amelyhez elnyertünk a Nemzeti Civil
Alapprogram (NCA) támogatását. A program célja aktív párbeszéd kialakítása Tordason a döntéshozók (képviselôtestület) és
az állampolgárok (civil szervezetek) között.
Elsô feladatként Tordas hosszú távú fejlesztési koncepcióját
és jövôképét szeretnénk megvitatni, kidolgozni. A program
eredményeképpen jövô májusban egy reális, hiteles, társadalmilag megalapozott fejlesztési koncepciót tudnánk letenni az
önkormányzat asztalára. Amennyiben a program sikeres lesz, a
jövôben rendszeres konzultáció alakulhat ki az önkormányzat
és a civil szervezetek, lakosok között a települést érintô aktuális
kérdésekben is.
Elsô lépésként egy munkacsoportot szeretnénk létrehozni,
amelynek feladata Tordas község településfejlesztési koncepciójából kiindulva összegyûjteni a fejlesztési elképzeléseket,
megvizsgálni a lehetséges fejlesztések pozitív, negatív hatásait,
és mindezek alapján megfogalmazni azt a jövôképet, amilyennek Tordast szeretnénk látni 15-20 év múlva.
A munkacsoportba a képviselôtestület, a civil szervezetek,
egyházközségek, mûködô közösségek (nyugdíjasklub, ifjúsági
klub, kismamaklub stb.) egy-egy képviselôjét várjuk. A program koordinációját a Sze-Lá-ví Alapítvány vállalja, munkánkhoz az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet nyújt szakmai,
módszertani segítséget.
A program további fontos eleme, hogy ahelyett, hogy csak
azokra az állampolgárokra hagyatkoznának, akiket eleve érdekelnek az ilyen kezdeményezések, illetve azokra, akik egyébként is általában megjelennek a nyilvános fórumokon és meghallgatásokon, a konzultációs folyamatban való részvételhez a
következô lépésben véletlenszerûen kiválasztott települési állampolgárokból közösségi tanácsot szervezünk, mely tanács
tagjait független szakértôk készítenek fel arra, hogy részletes
és kiegyensúlyozott információkat nyújtsanak a saját természetes települési kapcsolat-hálójuk tagjai számára.

A program megvalósulása nyomán reményeink szerint erôsödik a tordasi állampolgárok érdekérvényesítô képessége, szélesedik a társadalmi párbeszéd, és demokratikus konzultációs
csatornát próbálhat ki a település lakossága egy konkrét téma,
a település hosszú távú fejlesztési koncepciója megvitatása során. További eredmény, hogy a civil szerveztek társadalmi beágyazottsága erôsödik. Ezen kívül a folyamatban aktívan résztvevô polgárok és szervezetek felismerik, hogy mennyi különbözô, egyaránt érvényes nézôpont létezik, ezáltal a települési
véleménytolerancia szint is nô.
Szendrôi Júlia
Sze-Lá-ví Alapítvány

Az emlô daganatos betegsége
Hazánk is csatlakozott az Emlôrákellenes Liga világméretû
kampányaihoz, októberben van az Emlôrákellenes Világnap,
melynek keretében idén is megrendezték az Egészség Hídja
rendezvényeit, hogy ismert emberek együttmûködésével felhívják a figyelmet a betegségre.
Az emlô daganat a leggyakoribb daganatos betegség a középkorú nôknél. Európában tíz nôbôl egy, élete folyamán kapcsolatba kerül ezzel a betegséggel, ezért tartom fontosnak, hogy
beszéljünk róla.
Kutatások során vizsgálták a betegség hajlamosító tényezôit, ezekbôl kiderül, hogy azoknál kisebb a kialakulás veszélye,
akik elsô menstruációja késôn jelentkezett illetve hamar elérték
a menopauzát. Gyakoribb viszont azoknál a nôknél, akik nem
szültek és nem szoptattak. Ezekbôl az eredményekbôl arra következtettek, hogy az emlôdaganat kapcsolatban áll az ösztrogén nevû hormonnal de nem csak ez a hormon befolyásolja.
Gyakrabban lesz beteg az a nô, akinek a családjában (édesanya,
nagymama) már volt mellrákos beteg.

A program lépései:
1. Civil munkacsoport szervezése
A településen mûködô civil szervezetek, közösségek képviselôibôl munkacsoportot alakítunk ki, amelynek feladata Tordas
község településfejlesztési koncepciójából kiindulva összegyûjteni a fejlesztési elképzeléseket, megvizsgálni a lehetséges
fejlesztések pozitív, negatív hatásait, és mindezek alapján megfogalmazni a települési jövôkép lehetséges alternatíváit.

Így nagyon fontos, hogy korán felismerjük és minél hamarabb orvoshoz forduljunk. Ez a daganat is mint a legtöbb viszonylag késôn mutat tüneteket de a mellek havonkénti önvizsgálatával és rendszeres nôgyógyászati kontrollal - ez évente
egyszeri vizsgálatot jelent, ha nincs más probléma - viszonylag
hamar felfedezhetô. Az önvizsgálatot a menstruáció után pár
nappal végezzük, ekkor tapintható át legkönnyebben az emlô.
Mik azok a jelek amikre figyeljünk? Visszatérô emlôgyulladás,
tapintható göb a mellekben. Korábban már felfedezett jóindulatú emlôdaganat. A mellbimbó behúzódása váladékozása sötétebbé válása. A mell alakjának megváltozása, új pigmentfoltok megjelenése.

2. Közösségi konzultációs tanács szervezése
A közösségi konzultációs tanács az állampolgárokkal való közvetlen konzultáció fontos eszköze. A település lakosai közül
véletlenszerûen választunk ki 12 fôt, akit felkérünk arra, hogy
vegyen részt a konzultációs tanácsban, mely a település jövôképével kapcsolatban integrálja és jeleníti majd meg a lakossági véleményeket.
3. Információs kiadványok készítése
A hosszú távú településfejlesztési koncepcióról közérthetô,
független szakértôk által összeállított, pro és kontra érveket
tartalmazó, alternatív stratégiai (kitörési) irányokat bemutató
tájékoztató kiadványt készítünk, és ezekbôl alaposan felkészítjük a konzultációs tanács tagjait.

Negyven év felett minden nônek ajánlott két évente mammográfiai vizsgálaton részt vennie. A mammográf, miután befogta az emlôket több irányú röntgenelvételeket készít, így láthatóvá válnak az esetleges elváltozások. Ma Magyarországon
a Népegészségügyi Program keretében minden 40 és 65 év közötti nô két évente szûrésen vesz részt hasonlóan a tüdôszûréshez. Ettôl a programtól a daganat 20-30%-os csökkenését várják.
A betegség viszont nem csak ebben a korosztályban fordul
elô, hanem a fiatalabbak között is, tehát nagyon fontos a rendszeres és alapos önvizsgálat.

4. Formális és informális információs kampány
A projekt következô lépésében a konzultációs tanács tagjai a
saját személyes kapcsolat-hálójuk tagjai számára (rokonsági,
baráti, munkahelyi stb. találkozási alkalmak) kiegyensúlyozott
információt adnak a koncepcióval és a jövôképpel kapcsolatban egyaránt, illetve ezzel párhuzamosan a háztartásokba közvetlenül is eljutatjuk az információs kiadványokat. Az információs anyagokat az interneten is elhelyezzük.

Téglás Vera Luca, védônô
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A Tordas SE beszámolója

Lövész szakosztály

TENISZ

A negyedik éve mûködô szakosztály több mint ötven tagjának biztosít sportolási lehetôséget. Minden vasárnap 9 órától
kezdôdnek a lövészetek. Lehetôség van .22 kaliberû sportpuska, .22 kaliberû sportpisztoly használatára.

Ez volt a tizedik…
Idén tizedik alkalommal rendezte meg tenisz szakosztályunk a Tordas Kupa elnevezésû amatôr tenisz versenyt. A
klubház avatásával azonos - 1998. - évben indult versenyen
számos kiváló amatôr teniszezôt ismerhettünk meg. Ezek a
sportemberek az aktív sportolásból „kiöregedve” találták meg
az aktív és egészséges élet összhangját saját, és a mások boldogságára a teniszpályákon.
Derûs reggelen - augusztus 25-én 9 órakor - kiváló pályákon kezdhetett a 21 nevezô. A szokásos két korcsoport számára
- 45 év alatt és felett - az erôsorrend figyelembevételével a
„junioroknál” négy, a „senioroknál” három 3 fôs csoportban
kezdôdtek a 8 nyert gémig tartó mérkôzések.

2007-es eredmények:
Április 14-én elkezdôdött a 2007. évi lövészbajnokság. Az
ALBA REGIA KUPA hat fordulós versenyén az elsô fordulóban szép tordasi sikerek születtek.
A 30 lövéses, fekvô, nyílt irányzékú kispuska versenyszámban
felnôtt korosztályban Góvnik József III. helyezést, Ispán László I. helyezést ért el, ugyanebben a versenyszámban ifjúsági
korosztályban Góvnik Tamás a II. helyen végzett.
Április 21-én minôsítô versenyt rendeztünk a tordasi lôtéren. Négy csapat 32 versenyzôje közül itt is a tordasiak remekeltek.
A 30 lövéses, fekvô, nyílt irányzékú kispuska versenyszámban
felnôtt korosztályban Farkas István III. helyezést, Popelka Csaba II. helyezést, Góvnik Tamás I. helyezést ért el. A 20 lövéses
sportpisztoly kategóriában Góvnik Tamás az I. helyen végzett,
20 lövéses központi gyújtási pisztoly kategóriában Pápai Gyula
I. helyezést ért el.

A senioroknál a kiemelt esélyesek a papírforma szerint jutottak el a döntô csoportba, ahol körmérkôzés alapján dôlt el az
elsô hely. Az egyébként tordasi színekben játszó Markó Gábor
nem tudta megvédeni tavaly szerzett elsô helyét, a rutinosan
játszó Köpf Jenô ellenében.
Senior végeredmény:
1. Köpf Jenô (Székesfehérvár)
2. Markó Gábor (Érd)
3. Nagy István és Baráth Zoltán (Székesfehérvár)

Április 28-án az ALBA VOLÁN LK. által rendezett meghívásos minôsítô lövészversenyen vettünk részt.
A 30 lövéses, fekvô, nyílt irányzékú kispuska versenyszámban
felnôtt korosztályban Farkas István III. helyezést ért el, ugyanebben a versenyszámban ifjúsági korosztályban Góvnik Tamás
II. helyezést, Csanda Gergely I. helyezést ért el.

A 45 év alattiak közül a csoport elsôk és másodikak léphettek tovább a nyolcas táblára. A négy közé jutásért mindenki keményen harcolt, bármelyik szett akár döntô is lehetett volna,
hiszen a nyolc játékos közül négyen már hazavitték a gyôztesnek járó serleget Tordasról. Végül közülük csak Takács Tibor
(Szabadegyháza) jutott a négy közé, nem véletlenül. Tibor a korábbi gyôztest, a tordasi Nánási Dávidot búcsúztatta a negyeddöntôben, majd vasárnap délelôtt három szettes meccsen nyert
a fehérvári Molnár Zoltán ellen (5/7, 6/3, 6/2). Ezt követôen rövid pihenôt kért a döntô elôtt és ugyancsak három szettes mérkôzésen 6/3, 2/6, 6/3 arányban gyôzött a móri Gombás Szabolcs ellen, aki nagyon elszánt volt, hiszen korábban már többször is csak karnyújtásra volt a tordasi diadaltól. A teniszhez
jobban értôk tudják, hogy Takács Tibor eddig már legalább 4
órát tölthetett a pályán vasárnap, de mivel a páros döntôben is
érintett volt Hallósy Miklós oldalán, ezt is le kellett játszania.
Nem rajta múlt, hogy vesztettek.

Május 19-én Sárbogárdon rendezték az ALBA REGIA KUPA második fordulóját. Csapatunk II. helyezést ért el.
Június 9-én az ALBA REGIA KUPA harmadik fordulójában
a csapat a középmezônyben végzett.
Július 7-én az ALBA REGIA KUPA negyedik fordulójában
a csapat a IV. helyezést érte el.
Augusztus 11-én az ALBA REGIA KUPA ötödik fordulója
Dunaújvárosban került megrendezésre.
A 30 lövéses, fekvô, nyílt irányzékú kispuska versenyszámban
felnôtt korosztályban Ispán László VII., Barátki László VI.,
Csanda Gergô V., Farkas István IV., Góvnik Tamás III. és
Góvnik József I. helyezést ért el.

Junior végeredmény:
1. Takács Tibor (Szabadegyháza)
2. Gombás Szabolcs (Mór)
3. Molnár Zoltán (Székesfehérvár) és Sallay Zoltán (Mór)

Szeptember 15-én az ALBA REGIA KUPA hatodik, utolsó
fordulóját Polgárdiban rendezték.
A 30 lövéses, fekvô, nyílt irányzékú kispuska versenyszámban
felnôtt korosztályban Barátki László III., Farkas István II. helyezést ért el.
Ezzel az ALBA REGIA KUPA hatfordulós összesített pontversenyében Zámoly és Dunaújváros mögött a III. helyezést
szerezte a csapat.

Párosban hazai siker született. A frissebben játszó Csepeli
Zsolt/Nánási Dávid kettôs gyôzött a döntôben 6/2,6/2 arányban. Harmadik helyezés ért el a Gombás Szabolcs/Sallay Zoltán (Mór) és a Marosdi Attila/Molnár Zoltán (Budaörs/Szfvár)
párosok.

Szeptember 22-én a Tétény Promontor Polgári Lövészegylet és az Érdi Városi Lövész Klub, a Tordas SE lövész szakosztályával közösen minôsítô lôversenyt rendezett, mely jól
szervezetten, családias hangulatban zajlott.
A 30 lövéses, fekvô, nyílt irányzékú kispuska versenyszámban
felnôtt korosztályban Ispán László III., Barátki László II. helyezést és Góvnik József I. helyezést ért el. Sportpisztoly és
központi gyújtású pisztoly kategóriában vendégsikerek születtek.

Talán a délidôben felszolgált bográcsgulyás is jó hatással
volt a verseny színvonalára és hozzájárult vendégeink jó hangulatához. Gratulálunk a gyôzteseknek!
Ne felejtsék el: 2008. augusztus 23-án ismét Tordas Kupa!
A verseny támogatói:
Boglya Csárda Sukoró - díjazás
TORDASI CSÁRDA - díjazás
GYÖRGYI ABC - élelmezés
PRO-GUEST KFT. Tordas - díjazás
MEDITAX-TORDAS KFT. - díjazás, élelmezés

Köszönöm tagjainknak az edzéseken való részvételt, versenyzôinknek a bajnokságon elért nagyszerû eredményeket, támogatóinknak munkájukat és anyagi hozzájárulásukat.
Farkas István
A Tordas SE lövész szakosztályának vezetôje

Képes beszámoló a www.atoman.hu lapon.
Tóth Gábor
21

Akikre minden tordasi büszke lehet!
„I Know I Can” -

A Tordasi Baptista Gyülekezet
(Dózsa Gy. u. 7.) hírei:

„Tudom, hogy képes vagyok rá”...

December 1-jén, szombaton 16 órai kezdettel az imaházban
adventi koszorúkötô alkalmat tartottunk. Az alapanyagot mi
biztosítottuk, a részvétel ingyenes volt.

A sport új világot nyit meg mindannyiunk elôtt, egy olyan
világot, amelyben saját korlátainkat feszegetve aratunk gyôzelmet elsôsorban önmagunk felett.
A Speciális Olimpia történetének újabb kiemelkedô eseményére került sor Kínában. A XII. Nyári Olimpia 2007. szeptember 26. és október 15. között került megrendezésre Sanghajban.
A hit, az akarat, a kitartás és rengeteg munka tette lehetôvé,
hogy Magyarországot, 11 sportágban, 68 olimpikon képviselte.
Valamennyi sportoló - legyen az ép, vagy fogyatékkal élô -számára sportpályafutása legkiemelkedôbb eseménye az Olimpia.
Nagy öröm számunkra, hogy a magyar delegáció tagjai lehettek
Farsang Erika, Németh Sarolta és Harczos Tibor a TEMPO
TORDAS SE sportolói.
Büszkék vagyunk az eredményeikre, amelyekrôl sokszor
nem is tud a közönség, pedig az egészséges sportolók árnyékában maradó fogyatékos sportolók is, kiemelkedô sikereket érnek el.

December 9-én, vasárnap 15 órai kezdettel Láng Emese a
Wycliffe Bibliafordító Egyesület misszionáriusa tartott beszámolót Afrikai munkájáról.
Márciustól nem tudjuk használni az 1 és 2 forintosokat!
Most azonban még sokat érnek, ne dobjuk ki! Határon túli
nagycsaládoknak állítanak össze élelmiszercsomagokat a Kelet-Európa Misszió Alapítványnál az összegyûlt aprópénzbôl.
Vegyen részt az akcióban! Az otthon összegyûjtött aprópénzt
Bokros Lászlónál (Vajda J. u. 1.) lehet január 31-ig leadni, aki
továbbítja a missziónak.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ô
megtéríti jótéteményét.” Péld. 19: 17

Eredmények
Farsang Erika asztaliteniszezô
- egyéni ezüstérem
- nôi páros aranyérem
- vegyes páros aranyérem

ADOMÁNY
Novemberben 2280 üveg Bio gyümölcsitalt és 1728 üveg
gyümöcsdesszertet kapott térítésmentesen Tordas. Az italokat
az iskolások és az ovisok, a gyümölcsdesszertet pedig kisgyerekes családok és az óvoda kapja. Köszönet a felajánlásért a
forgalmazónak, az ügyintézésért Hajbin Gergelynek, az ingyenes szállításért a két Kovács Árpádnak!

Németh Sarolta atléta
- súlylökés ezüstérem
Harczos Tibor kerékpáros
- 500 m ezüstérem
- 1000m ezüstérem
A sport nemcsak a másodpercek lefaragásáról, az ellenfelek
legyôzésérôl szól, a sport gyôzelem saját magunk felett.
ÔK GYÔZTEK!!! GRATULÁLUNK!!!
Mocsonoki Károlyné
TEMPO TORDAS SE elnök

POLGÁRÔR HÍREK
Az év végén megköszönjük mindenkinek az elvégzett munkát, a felajánlott támogatásokat.
Az év elején eljön az adóbevallások ideje is. Ilyenkor, a már
hagyományos módon lehet az adó 1 %-áról, annak sorsáról
dönteni. Mindenkit felkérünk, döntsön lelkiismerete szerint, és
ha jónak látja, támogassa a rászorulókat, az APEH szabályainak
figyelembe vételével. Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk
az 1 %-ok felajánlását, illetve a készpénzben vagy csekken történô adományokat.

A tordasi Községháza
ügyfélfogadási rendje

Nevünk: Tordasi Polgárôrség
Adószámunk: 19097439-1-07
Minden tagunknak, támogatónknak, a község minden lakójának Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk:

hivatal

jegyzô

polgár- pénztár
mester

anya- csatorna
könyv

hétfô

8-12

-

-

-

kedd

8-12
13-17

13-17

8-12
13-17

8-12
13-16.30

-

8-12
13-16.30

8-12
13-15.30

-

8-12
13-15.30

13-15

-

-

-

-

-

-

-

-

8-12

8-12

-

8-12

-

8-12

13-15.30 13-15.30

Vezetôség
Várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok felajánlását, illetve
a készpénzben vagy csekken történô adományokat.

szerda

Nevünk: Tordas Községért Közalapítvány
Adószámunk: 18499986-1-07

csütörtök

A község minden lakójának Kellemes Ünnepeket és Boldog Új
Évet Kívánunk:

péntek

A Tordas Községért Közalapítvány Kuratóriuma
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Vigyázat csalók, besurranók!

MARTONVÁSÁRI GYÓGYSZERTÁR
FIÓKGYÓGYSZERTÁRA - TORDAS
hétfô: 8.00 - 12.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 13.00 - 17.00

A Gárdonyi Rendôrkapitányság illetékességi területén, Agárdon és Kápolnásnyéken több esetben elôfordult, hogy idôs házaspárokhoz becsöngettek ismeretlen hölgyek és különbözô
indokokkal (pl. Székesfehérvári Szent György Kórházból jöttek,
vagy nyereményen nyerték) gyapjú ágynemût, masszírozó gépet
kínáltak eladásra. A kínált áruk értéke minden esetben töredéke
volt az érte kért nagyon magas összegnek.

DR. KERTÉSZ TAMÁS
KARDIOLÓGUS, PULMONOLÓGUS,
ANESZTEZIOLÓGUS SZAKORVOS

A Gárdonyi Rendôrkapitányság nyomozói a beszerzett adatokból megállapították, hogy a csalások nagy részét fekete színû
BMW típusú személygépkocsival közlekedôk követték el.
Több esetben elôfordult az is, hogy eladásra tehergépkocsikról
burgonyát, fát kínáló személyek az üzlet lebonyolítása során az
idôs sértettek figyelmetlenségét, hiszékenységét kihasználva a
házba besurrantak, és onnan különbözô értéktárgyakat tulajdonítottak el. A nyomozás során szerzett tapasztalataink alapján
megállapítható, hogy az elkövetôk a gyorsan megtalálták a párna
alá, éléskamrába, konyhaszekrény fiókjába elrejtett készpénzt
és egyéb értéket.

RENDELÉSI IDÔ:
hétfô: 8.00 - 12.00
kedd: 14.00 - 18.00
szerda: 8.00 - 11.00
csütörtök: 13.00 - 17.00
péntek: 8.00 - 11.00
KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS
hétfô - péntek: telefonos idôegyeztetés alapján
Telefon: 22/467-527, 20/390-1505

Ezúton is szeretnénk kérni, hogy idegen személyeket ne engedjenek be a lakásba azelôtt, mielôtt meggyôzôdtek volna kilétükrôl, valamint az általuk használt gépkocsi rendszámát minden esetben írják fel az esetleges késôbbi azonosítás végett.
Kérjük továbbá, hogy a bûncselekmények megelôzése végett
figyeljenek egymás ingatlanjára, ingóságára.

ÜGYELET: 25/492-021
TISZTELT LAKOSSÁG!

Bûncselekmény észlelése esetén bejelentésüket haladéktalanul tegyék meg a 107-es vagy a 112-es ingyenes segélyhívó,
illetve a rendôrkapitányság (22) 355-003-as telefonszámára,
ugyanis a késedelem az ismeretlen elkövetôk felderítését
nagymértékben veszélyezteti.

2007. DECEMBER 1-TÔL SZOMBAT, VASÁRNAP ÉS
MUNKASZÜNETI NAPOKON ORVOSI ÜGYELET
LESZ A MARTONVÁSÁRI (Brunszvik út 1.) ORVOSI
RENDELÔBEN.
A betegek ellátása kizárólag a rendelôben, járóbeteg ellátásként vehetô igénybe reggel 9.00 órától délután 17.00 óráig.
A rendelôben tartózkodó orvos és nôvér a rendelôt nem
hagyhatja el, a háznál történô ellátást továbbra is Ercsi Központi
Ügyelet (Ercsi, Esze Tamás út 10.) látja el reggel 7.00 órától,
reggel 7.00 óráig. Telefon: 06 (25) 492-021, és 06 (25) 492-008
Az ügyeleti szolgálat kizárólag a sürgôs ellátásra jött létre,
ennek megfelelôen csak sürgôsségi gyógyszerfelírás történhet.

dr. Sági János rendôr alezredes
megbízott rendôrkapitány
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, a
kik Tôzsér József temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek vagy részvétükkel megtisztelték és együttérzô
szavakkal vigasztalást nyújtottak.

Az ügyelet létrehozása az Önök igénye szerint, korlátozott
anyagi lehetôségeink miatt, jelenleg, helyben csak ebben a formában tud mûködni.

A gyászoló család

Reményeink szerint, a jobb megközelíthetôséggel könnyebb
lesz Önöknek az ügyelet elérése, illetve Ercsiben a járóbeteglétszám csökkenésével, a kiszálló ügyeletes orvos gyorsabban
láthatja el a betegeket.

TÁRNOKI AUTÓBONTÓ

Martonvásár, 2007. november 29.

Tárnok, Dózsa Gy. u. 1/j
Tel.: 30/2010-185, 23/388-205
Nyitva: h-p: 8.00-17.00, sz: 8.00-12.00

Kiss Gábor
polgármester, a kistérség elnöke

REGISZTRÁLT BONTÓ

Martonvásári
Temetkezési Kft.

A 267/2004. (IX. 23.) Kormányrendelet értelmében kizárólag úgy lehetséges a jármûvek forgalomból történô kivonása, ha a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által regisztrált autóbontóban adja le gépjármûvét
és errôl a bontó Bontási átvételi igazolást állít ki.
Ennek birtokában és a bontóban leszerelt rendszámmal kell felkeresni
Önnek az Okmányirodát, ahol véglegesen kivonják a jármûvet a forgalomból. Ekkor mentesül a tulajdonos a súlyadó és a kötelezô gépjármû felelôsségbiztosítás megfizetése alól.

Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.
(a régi malomban)

A BONTÁSI ÁTVÉTELI IGAZOLÁS ÉS A BESZÁLLÍTÁS INGYENES!
Emelett foglalkozunk használt autóalkatrész forgalmazásával, gépjármûvek gyorsjavításával és Mobil olaj forgalmazásával, illetve cseréjével.

Tel.: 22/460-612, 20/484-5899
Spillerné Molnár Erzsébet

Korszerû, az Európai Unió szabványainak megfelelô telephelyünket
2007-ben nyitottuk meg Tárnokon 5000 négyzetméteren.
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Faiskola - 5 éve mûködô faiskola várja látogatóit Tordason.
Tordas, Rákóczi út 40-41 sz. alatt. Tel.: 22/668-051, 22/467-107

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas
Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszközök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen
megmérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

BILIG Autósiskola - www.biligautosuli.hu
Tanfolyamok folyamatosan! Személygépkocsi, tehergépkocsi, nehézpót, motorvezetôi, 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

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

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

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

Ma bárhol, bármikor érheti önt és családját jogtalanul kár, melyek kártérítési igénynyel járhatnak. Az emberek többsége nem tudja érvényesíteni jogos követeléseit a
magas bírósági költségek és a pereskedés kockázata miatt. Mi segítünk, hogy érvényesíthesse jogos követeléseit bárkivel és bármilyen céggel szemben. Mert jogában
áll! Ingyenes tájékoztatásért hívjon: 70/219-44-33, minden nap 11-21 óráig.

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

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Szerkeszti: a szerkesztô bizottság
Fôszerkesztô: Veres Andrea
Felelôs kiadó: Gyúró-Tordas körjegyzôje
Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest
Példányszám: kéthavonta 750 példány

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

CHEMIKÁL ÉPÍTÉSZBOLT
VELENCE-BENCEHEGY, PANORÁMA U. 3.
T/F: 470-455
HÔSZIGETELÔ RENDSZER
4 cm-es 1010 Ft/m2, 5 cm-es 1175 Ft/m2
SZÍNES VAKOLAT KÉSZÍTÉSE A HELYSZÍNEN
1000 színbôl választhat -5%
TETÔCSEREPEK 10-15 % kedvezménnyel.
Különleges lábazati dekor anyagok
TÉGLÁK, ZSINDELYEK
Házhozszállítást vállalunk.
www.szigetelorendszer.hu
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