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Már túl vagyunk a nyár derekán. Lassan készülôdnek diák-
jaink az iskolakezdésre. Azt gondolhatnánk, hogy a nyár a pihe-
nés, a kikapcsolódás ideje. Ez igaz is, meg nem is, hiszen ilyen-
kor kell szinte a legtöbbet foglalkoznunk a kertjeinkkel. Ilyen-
kor jut idô kisebb dolgokat megcsinálni a házon, a ház körül.
De természetesen ilyenkor van lehetôségünk egy kicsit kivo-
nulni az egész éves hajtásból, elmenni nyaralni.

Az önkormányzatnál is talán egy kicsit kevesebb a hivatali
munka, viszont nyáron van lehetôségünk a tanítási évvel össze-
függô beruházások elkezdésére és az iskolakezdésre történô
befejezésére is. Terveink szerint szeptember elsejétôl birtokba
vehetik tanáraink az iskola tetôterének egy részét. Ennek meg-
felelôen a volt tanári helyén mûködne ôsztôl a számítógép te-
rem. A régi iskolában pedig a felszabaduló helyiségben helyet
kapna a kézmûvesoktatás. A tanulók Erdélyi Gábor felajánlása
és sok-sok társadalmi munka jóvoltából egy új gyerekjátszót
használhatnak, egy hajót. Ezzel egyidejûleg egy kicsit megújul
az alsó iskolaudvar is. Ezek mind azt bizonyítják, hogy valódi
felajánlásból és a lakosok összefogásából lehet értékeket létre-
hozni még akkor is, ha erre valóban kevés pénz van. Ha tele-
pülésünk egyedülálló értékeit közösen tudnánk felújítani, fej-
leszteni, megújítani és közösen tudnánk az egész falu épülésére
használni, sokkal jobban éreznénk magunkat.

Terveink között szerepel a közúti hídtól a sportpálya végéig
a patakpart és a pálya közötti erdô kitisztítása, az ôszi Hangya
napok rendezvény kirakodóvásárrá alakítása, a mûvelôdési ház
mögötti kerítés (támfal) megépítése.

A nyári szabadság alatt kapcsolódjunk ki, gyûjtsünk ener-
giát arra, hogy részt tudjunk venni ezekben a feladatokban is.
Nem mások ellen, hanem egymásért!

Juhász Csaba polgármester

Közösségi tér a Mûvelôdési Ház udvarán

Bottáné Böröczffy Erzsébet, Veres Andrea, Juhász Csaba és
Teszár Tamás munkája eredményeképpen az önkormányzat
pályázatot nyújtott be egy többfunkciós közösségi tér kialakí-
tására a Mûvelôdési Ház udvarán. Az elképzelések között sze-
repel az udvar térburkolattal történô burkolása, parkosítás,
közvilágítás kialakítása. A tér alkalmas lesz helyi piac mûköd-
tetésére is. A 3,5 millió forintos beruházáshoz az önkormány-
zatnak 700 ezer forint önerôt kell biztosítani, ezt a Képviselô-
testület megszavazta.

Hajbin Tímea

Augusztus havi mottó:
„Légy tisztességes, hogy soha senkit szándékosan meg ne gyalázz!” Szent István király intelmei Imre herceghez

KEDVES TORDASIAK! Megnyertük a Fénysugár Alapítvány pályázatát

A Fénysugár Alapítvány pályázatot hirdetett önkéntesek
szervezésére egy adott település karbantartására, fejlesztésére,
közösségi terek kialakítására, gondozására. A Fénysugár Ala-
pítvány keresztyén értékeket képviselô szervezet, amely kü-
lönbözô közhasznú tevékenységeket végez (bôvebben ld.
www.fenysugar_alapit.extra.hu).

Juhász Csaba polgármester úr a pályázat keretében elôször
a sportpálya melletti gyalogút és a patak kétoldali takarítását,
növényzet irtását, metszését kérte a szervezôktôl, majd felme-
rült az iskola udvarán épülô gyermekjátszó (hajó) építésében
való részvétel is. Az alapítvány vezetôi az utóbbit választották.

Az önkéntes munkát vállaló fiataloknak a tornateremben
biztosított szállást az önkormányzat. A lelkes kis csapat segít-
séget nyújtott az iskola udvarán felállított hajó összeszerelésé-
ben, és a két esôs napon az iskola tetôterének pótlólagos, pad-
lásról történô hôszigetelésében is. Az eredetileg elhelyezett 10
cm-es hôszigetelésre további 15 cm került, így jelentôsen ja-
vult az iskola hôszigetelése. Köszönjük a munkájukat!

Hajbin Tímea
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés, 2008. június 30.

A Képviselô-testület döntött arról, hogy a tordasi óvoda
szeptember 1-tôl a kistérségi Szent László Regionális Óvoda
tagintézményévé válik, és elfogadta az ezzel kapcsolatos meg-
állapodásokat és okiratokat. A kistérségi iroda észrevételei és
egyéb javaslatok alapján módosítottuk a Tordas-Gyúrói közok-
tatási társulást.

A Testület hosszas vita után a könyvtár esetében igen, a mû-
velôdési ház esetében nem fogadta el az önálló intézményként
történô megszüntetésre vonatkozó elôterjesztést. Így továbbra
is több mint 3,5 millió forintba kerül évente az intézmény ve-
zetése, az intézményvezetô által végzett közösségépítés. A kép-
viselôk fele nem fogadta el azt a javaslatot, hogy ezt a munkát
félállásban, 1,5 millió forintért végeztessük el, és az így felsza-
baduló 2 millió forintot inkább a klubok és a közösségi kulturá-
lis programok szervezésére költsük.

Ismét napirendre tûztük három képviselô kérelmét, hogy
helyezzük hatályon kívül egy tavalyi, akkor egyhangúlag el-
fogadott határozatunkat. Eszerint a Településfejlesztési kon-
cepció lehetôséget ad a települést nem érintô iparterület kijelö-
lésére, minden esetben a konkrét igénnyel kapcsolatosan. Ki-
sebb vita után nem vontuk vissza a korábbi határozatukat.

A Testület hosszas tárgyalások eredményeként elfogadta a
Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Kht. és az Önkor-
mányzat közötti, a házi segítségnyújtásról szóló ellátási szer-
zôdést. Kértük a szolgáltatót, hogy a kistérségi megállapodá-
suk alapján mentesítse a személyi díj fizetés alól ellátottakat a
térítési díj megfizetése alól 2008. július 1-jével.

Döntöttünk a Leader Akciócsoport alaptôkéje Tordasra esô
részének (60.000 Ft) biztosításáról, a Fiatalok Összmûvészeti
Fesztiváljának 50.000 Ft-os támogatásáról, az I. kategóriába
sorolt játékkaszinó mûködtetésének elutasításáról. Döntöttek a
képviselôk arról, hogy kuka ellopása esetén az Önkormányzat
nem támogatja az újabb kuka vásárlását. A labdarúgó szak-
osztály kérelmére a Testület 700.000 Ft támogatást adott a szak-
osztály 2008. második félévi mûködéséhez. Támogatta a Testü-
let egy öreghegyi ingatlan estében az önkormányzati tulajdon-
rész eladását 1330 Ft/m2 áron, valamint az Önkormányzat ké-
relemre támogatta egy gyermek mûvészeti oktatását.

A Képviselô-testület úgy döntött, hogy 700.000 Ft önrészt
biztosít a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Te-
rület- és Régiófejlesztési Célelôirányzat (TRFC) támogatásá-
nak elnyerésére a faluközpontban, önkormányzati területen
Hangya kert néven piac, közösségi tér kialakítása címen be-
nyújtandó pályázathoz.

Rendkívüli ülés, 2008. július 23.

A Képviselô-testület megbízta Milichovszkiné Szalai Ilonát
a Gézengúz Óvoda intézményvezetôjének 2008. augusztus1-
31-ig, majd egyetértett a Szent László Regionális Óvoda veze-
tôjének javaslatával, mely szerint Milichovszkiné Szalai Ilonát
szándékozik a tordasi tagintézmény vezetésével megbízni,
2008. szeptember 1-jétôl. Döntöttünk a településünk külterüle-
tén telepítendô szélerômû parkra az OST Alternative Energien
céggel kötendô együttmûködési megállapodásról. Döntöttek a
képviselôk a Kölcsey u. mögötti terület egy része bérbeadásá-
nak és egy kisebb (500 m2) terület eladásának feltételeirôl.

Rendkívüli zárt ülés, 2008. augusztus 4.

A Képviselô-testület döntött a Sajnovics Gyûrû díj és a dísz-
polgári cím adományozásáról. A kitüntetéseket augusztus 20-
án adjuk át.

Rendkívüli ülés, 2008. augusztus 4.

A Képviselô-testület elfogadta a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége (TÖOSZ) ÖNkormányzat címû havi-
lapjában „a Fekete Testület” címen megjelent cikkre adott vála-
szát. A cikket a tordas.hu honlapon a gyorslinkek/dokumentu-
mok menüpont alatt, a Testület válaszát pedig a Kisbíróban ol-
vashatják el.

A Testület elfogadta az iskolaigazgató választással kapcso-
latosan Benedek Péter által feltett kérdésekre adott válaszleve-
let. A levelet a fentebb megadott menüpont alatt, a válaszlevelet
pedig a Kisíróban olvashatják el.

Korszerû fûkaszákat nyertünk
A karbantartó brigád tagjai használatba vehették a két kor-

szerû, nagy teljesítményû fûkaszát, amelyet a Veres Andrea ál-
tal elkészített pályázaton nyertünk (250 000 forint összegben).

A Községháza ügyfélfogadási rendje

 Hivatal Körjegyzô Polgármester Anyakönyv Pénztár Víziközmû Intézmény

hétfô 8-12 - - 13-15:30 - -
kedd 8-12, 13-17 13-17   8-12, 13-17 - 8-12, 13-16:30 8-12, 13-16:30
szerda 8-12, 13-15:30 - 8-12, 13-15:30 - 13-15 13-15
csütörtök - - - - - -
péntek 8-12 8-12 - - 8-12 8-12

Ebédidô: 12-12:30, csütörtökön nincs ügyfélfogadás! A Víziközmû Intézmény ügyintézôje Craveró Teréz.
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Nyílt levél Molnár Gyula TÖOSZ elnöknek

Elnök Úr!

Jelenleg Ön az elnöke a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének (TÖOSZ). A Szövetség „ÖNkormányzat”
címı folyóiratának júniusi borítóját uraló címet („A Fekete Tes-
tület”) olvasó polgármestereknek és képviselôknek elôször
minden bizonnyal a képviselô-testület jutott eszébe. Aztán a
cikket elolvasva az, hogy vajon mire számíthat települése attól
a - tagdíjat kasszírozó - Szövetségtôl, amely két tagjával, Tor-
dassal és Gyúróval nagy nyilvánosság elôtt képes így elbánni.

A harminckét oldalas számban ugyanis Aczél Gábor alapí-
tó-fôszerkesztô, a Tordas-Gyúrói iskola igazgatójának megvá-
lasztása apropóján tizenegy oldalas ívet húzott Prohászka Otto-
kár püspöktôl - Szálasin át - Tomcatig, átölelve ezzel közel száz
évet. A célja nyilvánvaló, a szerzô maga sem rejtette véka alá:
„A kérdések kérdése, hogy gyûjthetnek-e a hungarizmus moz-
galmának képviselôi annyi erôt, amennyi a mindezt lehetôvé
tevô demokrácia eliminálásához szükségeltetik. Mert ha ez be-
következik, talán és legfeljebb az iskolaigazgatóval szemben
tanúsítanak majd némi kíméletet.”

Kérdésünk nekünk is lehetne. Vajon milyen jövô vár az ön-
kormányzatokra, ha az ország legnagyobb önkormányzati ér-
dekvédelmi szövetségének folyóiratában - egy iskolaigazgató-
választás kapcsán - a harminchárom hasábos cikkbôl csupán fél
hasáb (1,5 %!) jut az érintett települések egyik polgármesteré-
nek, és a szerzô abban is a saját véleményét akarja visszahalla-
ni. Bizonyára a szûkös terjedelem lehetett az oka, hogy a másik
polgármesterre egyáltalán nem pazarolt idôt. Kellett a hely, hi-
szen a tizenegybôl öt és fél oldalt azzal töltött meg, hogy egy-
oldalúan idézte egy internetes fórum névtelen hozzászólóinak
zagyvaságait. Az eddig leírtak alapján nem merész a következ-
tetés: a szerzô alkalmatlan az önkormányzati szövetség folyó-
iratának szerkesztésére. A TÖOSZ vezetôi azonban nem így
gondolják, hiszen a folyóirat következô, júliusi számának is ô
a fôszerkesztôje.

„Tordas és Gyúró önkormányzata a magyar önkormányzati
közösség két megbecsült tagja, két olyan közösség, amely a
hétköznapokban biztosította az ott élôk zavartalan életét. Kosa-
ras Péter Ákos iskolaigazgatóvá választása azonban olyan dön-
tés, ami a két település önkormányzatát ebbôl a közösségbôl
kiemelte.”- nyilatkozta Hiller István oktatási miniszter június
5-én. Lehet, hogy a cikk rendelésre készült, és akkor megvan
a magyarázat arra is, hogyan lehet továbbra is fôszerkesztô a
szerzô?

Akárhogy is történt, a TÖOSZ messze letért az alapítók által
az alapszabályban megjelölt céloktól:
1. hozzá kíván járulni … az önkormányzatiság továbbfejleszté-
séhez,
2. közvetíti a tagként csatlakozott önkormányzatok álláspontját
a képviseleti, politikai, kormányzati szervek, valamint a nyil-
vánosság felé, elôsegíti az információáramlást és kapcsolat-
tartást a tagok között,
3. a tagokat ért jogsérelem esetén segítséget nyújt azok érdek-
védelméhez.

Képviselô-testületünk bíztató szavakat is kapott, olyan
helyrôl is, ahonnan nem számított rá. Pl. egy liberális (volt
SzDSz-es) polgármestertôl a következôket: „Az Önkormány-
zatok irányából közelíteném meg. Szóval hoztak egy szabályos
döntést. Erre Hiller Pista közli ez a döntés helytelen, mert az
ember NÁCI!... Hogy veszi Hiller a bátorságot ahhoz, hogy
felülbírálja két képviselôtestület döntését? … Kérem a kollégá-
kat, ne hagyják magukat, nem az Igazgató Úrért, hanem magu-
kért. Kosaras Péter Ákosnak meg kitartást kívánok az úton, ami
könnyekkel van kikövezve.”

Tordas Község Képviselô-testülete megbízta a polgármes-
tert, hogy ezt a levelet juttassa el az ÖNkormányzat címû folyó-
irathoz, azzal a kéréssel, hogy jelentessék meg az augusztusi
számban. Egyúttal várjuk az elnökség hivatalos állásfoglalását
a Szövetségbe vetett hitünket alapjaiban megrengetô ügyben.

Munkájához sok sikert kívánunk.

Tordas, 2008, július 23.
 Tordas Község Önkormányzata

A Képviselô-testület válaszlevele a Benedek Péter

által levélben feltett kérdésekre

Tisztelt Benedek Úr!

A 2008. július 10-én kelt, hozzám címzett, a petíciót aláírók
nevében írt levelében a Képviselô-testület nyilvános válaszát
kérte az alábbi hat kérdésben. Válaszunk a következô:

1. Hogyan, milyen elv alapján sikerült az önkormányzatnak a
több ezer fôs tanári karból azt az egy személyt megtalálnia, aki
nyilvánosan fejezi ki szélsôjobboldali nézeteit?

A közoktatási intézmények vezetôinek kiválasztását a köz-
oktatásról szóló törvény, valamint kormány- és miniszteri ren-
deletek szabályozzák. Az intézményvezetô kiválasztása nyilvá-
nos pályázat útján történik, az intézmény fenntartója csak a pá-
lyázatot benyújtó, és a jogszabályi elôírásoknak megfelelô je-
löltek közül választhat, a mi esetünkben öt közül.

A Képviselô-testület meggyôzôdése szerint a kiválasztott
jelölt nem vall szélsôjobboldali nézeteket.

2. Tényszerûen, alátámasztva, melyek azok a sokszor hivatko-
zott, de soha ki nem fejtett „szakmai okok”, amelyek alapján
Kosaras Péter Ákos úr pályázatát ítélték „szakmailag a leg-
jobbnak”, szemben a tantestület többségének véleményével?

A pályázók a pályázati anyagaikban megismertetik legfon-
tosabb céljaikat az intézményfenntartóval. Kosaras Péter Ákos
úr célja „hazáját szeretô, magyar öntudatát ôrzô, a hagyomá-
nyait féltôn vigyázó ifjúság nevelése azért, hogy a jogokkal élni
tudó, kötelességüket ismerô felnôtteké váljanak”. Fontosnak
tartja, hogy „a tudást mindennapi használati értékként” ismer-
jék meg a tanulók, és képességeiknek megfelelô képzésben
(felzárkóztatás és/vagy tehetséggondozás) részesüljenek. Egy-
kori középiskolai tanárként célja, hogy „továbbtanulásra fel-
készítô foglalkozásokon” elérjük, hogy minél kevesebb gyer-
meket vigyenek el hatévfolyamos középiskolába a szülôk a
hatodik osztály után. Az iskola egyik legfontosabb feladatának
tekinti a „fellépést a nagyvilágból érkezô romboló hatások el-
len”. Az iskola vezetésével kapcsolatosan kifejtette, hogy „jel-
lemezze az iskolavezetést a felelôsség központúság, funkcioná-
lis munkamegosztás és csak a legszükségesebb mértékû hie-
rarchizáltság”. Támogatja a gyúrói Képviselô-testületet abban
a törekvésében, hogy a lehetô leghamarabb visszaszerezhessék
az iskolájuk önállóságát. A pályázók közül egyedül Kosaras
Péter Ákos úrnak volt vezetôi gyakorlata, 27 éves korától, 9
éven keresztül igazgató-helyettes volt egy 500 tanulót oktató
nyolcévfolyamos gimnáziumban. Mivel a pályázat kiírásában
a vezetôi gyakorlat elônyt jelentett, ezt is figyelembe kellett
vennünk a döntés meghozatalakor. Kosaras úr továbbá rendel-
kezett felsôs tanulók oktatásában szerzett gyakorlattal is.

Pályázati anyaga és személyes bemutatkozása alapján
mindkét település képviselôinek túlnyomó többsége ôt tartotta
a legalkalmasabbnak az iskola vezetésére. (Az idézett részlete-
ket Kosaras Péter Ákos úr hozzájárulásával, a pályázati anya-
gából vettük át.)

Az intézményvezetô kiválasztása a fenntartó - a mi esetünk-
ben az önkormányzat - joga, de a közoktatási törvény 102. §
(3) értelmében „A fenntartó a közoktatási intézmény… veze-
tôjének megbízásával és megbízásának visszavonásával össze-
függô döntése elôtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közös-
ségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülôi szervezetnek (kö-
zösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak… véleményét.”
A törvényalkotó szándéka nyilvánvalóan az, hogy a szakmai
vélemény segítse a pedagógiai szempontból többnyire laikus
képviselôk döntéshozatalát.

Az esetek nagy részében ezt a célt el is érik, annak ellenére,
hogy bizonyos torzító hatások vannak a rendszerben, hiszen
például a tantestületbôl pályázókat a tantestület tagjai jobban
ismerik, mint egy külsô pályázót. További torzító hatás, hogy
a tantestület tagjai véleményt formálhatnak a külsô pályázók-
ról, míg ez fordítva nem igaz, tehát a külsô pályázók véleménye
a belsôkrôl nem jelenik meg ebben az anyagban. Ezen torzító
hatásokat fokozta, és különösen nehéz helyzetbe került mind a
Képviselô-testület, mind a szülôi munkaközösség és a tantestü-
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let azáltal, hogy tüntetést, petíciót, országos médiazuhatagot
szabadítottak a két falura. Ilyen körülmények között kellett
dönteni a képviselôknek arról, hogy a pályázati anyagokat, a
véleményeket, a jelöltek személyes meghallgatásán szerzett
benyomásokat, és a sajtóinformációkat milyen súllyal veszik
figyelembe.

A hivatkozott tantestületi vélemény tekintetében nem
mondható, hogy a többség azonos véleményt képviselt, a há-
rom jelölt közül egy kapta meg a jelenlévôk szavazatának ép-
pen felét (a gyúrói tantestülettel együtt), bár több jelöltre is le
lehetett adni a voksot. Ha a gyúrói tantestület véleményét nem
vesszük figyelembe, akkor Kosaras úr a 2. legtöbb szavazatot
kapta. Így nem mondható el egyik jelöltrôl sem, hogy a tantes-
tület véleménye alapján nem alkalmas a feladat ellátására.

3. Miért nem vették figyelembe a döntésnél a jelölt nézeteinek,
munkájának megítéléséhez rendelkezésre álló további informá-
ciókat:

- A Történelemtanárok Egyesülete az oktatási ombudsmanhoz
fordult, mert Kosaras Péter Ákos megnyilvánulásai alapján
erôsen kétségesnek tartják, hogy alkalmas lenne egy iskola ve-
zetôi posztjára.

Azt, hogy az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalához
ki fordulhat, a 40/1999. (X. 8.) OM rendelet szabályozza. Ez
alapján az oktatási ombudsmannak a 6. § (2) bekezdése értel-
mében el kell utasítania a fenti szervezet beadványát („Az ok-
tatási jogok biztosa érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a bead-
ványt, illetve az eljárást megszünteti, ha a) a beadványt nem az
arra jogosult nyújtotta be.”) Az egyesületnek természetesen jo-
ga van véleményt formálni, de a Képviselô-testületnek is joga
van ezt figyelmen kívül hagyni, fôleg akkor, ha más egyesüle-
tek, szövetségek ezzel ellentétes véleményével is ezt teszi.

- A Székesfehérvári Püspökség (mint Kosaras úr elôzô munka-
helyének fenntartója) álláspontja szerint Kosaras Péter Ákos
nézetei nem egyeztethetôk össze az egyház tanításaival.

Ezzel az állásponttal a sajtóban nem találkoztunk, és ilyen
információt az egyházmegyétôl sem kaptunk.

- Magánbeszélgetések során többen tájékozódtak Kosaras úr
elôzô munkahelyén tanuló diákok szüleinél azok véleményérôl.
A visszajelzések vegyesek, voltak támogató, elismerô, és voltak
elítélô vélemények is. Mennyiben fontos egy budakeszi gimná-
zium nem reprezentatív, nem egyöntetû szülôi véleménycsokra
a tordasi iskola igazgatójának kiválasztásában?

Egy ilyen döntés elôtt nem róható fel a döntéshozónak az,
ha körültekintôen jár el és olyanok véleményét is meghallgatja,
akik ismerik a jelölteket. A Képviselô-testület álláspontjának
kialakításában ezek a „nem reprezentatív” információk is hasz-
nosak lehetnek. Természetesen nem olyan súllyal, mint a fenn
részletezett szakmai érvek.

4. Mit tekint az önkormányzati testület egy általános iskola leg-
fontosabb feladatának a gyermekek nevelésével kapcsolatban?

A Képviselô-testület tagjainak véleménye szerint az iskola
legfontosabb feladata az elôírt tananyag átadása, számonkéré-
se, ezen alapfeladatokon kívül a hagyományôrzés, mûvészeti
oktatás, jogaikat ismerô és kötelességüket tudó fiatalok neve-
lése. Mindezek részletesen szerepelnek a Képviselô-testület ál-
tal évekkel ezelôtt elfogadott nevelési programban.

5. A magyar és tordasi hagyományok közül melyek azok, ame-
lyek esetében Kosaras úr személye a garancia azok legmegfe-
lelôbb ôrzésére, ápolására szemben a másik két jelölt terveivel?
Az elmúlt évek során a tordasi iskolában akadályozta-e bárki,
vagy bármi a szülôket, gyermekeket a valódi hagyományôrzés-
ben?

Kosaras Péter Ákos úr megválasztása nem jelenti azt, hogy
Somfai Sándorné, vagy Kalmár Ferencné megválasztása esetén
a hagyományok ôrzése, ápolása hátrányt szenvedett volna, ed-
dig sem akadályozta senki sem a hagyományôrzést. Ebbôl a

szempontból mindhárom jelöltet alkalmasnak találtuk.

6. Amennyiben ez a döntés következmények nélkül megtörtén-
het, úgy milyen garanciát látnak arra, hogy a tordasi közösség
jelentôs részének akaratával szemben nem kell szélsôséges né-
zeteket vallók Tordasra történô tömeges beköltözésétôl, illetve
gyermekeik - „megfelelô szellemi nevelésének céljából” – az
iskolába történô beíratásától tartani, ahogyan arra egyébként
szélsôjobboldali internetes fórumokon már felszólítást találha-
tunk?

A Képviselô-testület szélsôjobboldali internetes fórumon
szerzett információkkal nem kíván vitába bocsátkozni, ugyanis
nincs létjogosultsága jelen kérdésben, és soha nem tekinthetô
objektív hírforrásnak. Információink alapján továbbá a hivat-
kozott fórumot idôközben leállították, így senki nem tudja ol-
vasni a felhívást. Az iskolaigazgató választás eredményének
nyilvánosságra hozatala és jelen levél dátuma közötti idôszak-
ban az iskolába beiratott gyerekek kizárólag tordasi vagy gyú-
rói lakhellyel rendelkeznek.

A szélsôséges nézeteket valló személyek kiszûrése egyéb-
ként alkotmányba ütközô cselekmény, nézetei alapján senkit
nem lehet megkülönböztetni, így ezt Tordas község önkor-
mányzata sem teheti meg.

Az Ön által - a levele végén - felvázolt megoldási javaslat
részben már felmerült a Képviselô-testületi ülésen is, a döntés
elôtt, ezt a testület többsége nem támogatta, ugyanis már az
elôzô évben is ideiglenesen kinevezett igazgatója volt az isko-
lának. A másik része javaslatának, hogy az egy évre kinevezett
igazgatót aztán véglegesítse a testület, jogi aggályokat vet fel,
hiszen csak nyilvános pályázat útján lehet kiválasztani az in-
tézményvezetôt.

Reméljük, kérdéseikre megnyugtató válaszokat tudtunk ad-
ni és meggyôzôdött arról, hogy a Képviselô-testület kellô kö-
rültekintéssel járt el az igazgató választás ügyében. Biztosítani
szeretnénk Önt és a többi tordasi lakost arról, hogy a Képviselô-
testület meggyôzôdése szerint a pályázók közül a legalkalma-
sabbat választotta, aki munkájával bizonyítani fogja szakmai és
emberi alkalmasságát.

Amennyiben további kérdések merülnének fel a témával
kapcsolatban, kézséggel állunk rendelkezésére.

Tordas, 2008. augusztus 4.
Juhász Csaba polgármester

Tordas Község Képviselô-testülete nevében

A választ Tordas Község Képviselô-testülete a 188/2008 (VIII.
4.) számú határozatával, 6 igen szavazattal, egyhangúlag fo-
gadta el.

Természetesen a fenn részletezett szempontokon kívül voltak
még egyéb, minden képviselô esetén más-más szubjektív ténye-
zôk is, amelyek alapján a képviselôk döntöttek. Ezért azt java-
soljuk Benedek Úrnak és a levél többi aláírójának, személyesen
is beszélgessenek a felvetett kérdésekrôl a Képviselô-testület
tagjaival. Juhász Csaba polgármester úr már korábban is fel-
ajánlotta Benedek Úrnak - ez természetesen minden más érdek-
lôdôre is vonatkozik - hogy akár ügyfélfogadási idôben, akár
egy elôre egyeztetett más idôpontban szívesen rendelkezésre
áll. Javasoljuk Benedek Úrnak és a levél aláíróinak, hogy is-
merjék meg személyesen is Kosaras Péter Ákost, beszélgesse-
nek el vele terveirôl, elképzeléseirôl, így a kérdéseikben foglalt
aggodalom teljesen megszûnhet.

Hajbin Tímea

Az Önkormányzat nevében köszönöm Bodó Attilának,
hogy segítséget nyújtott az útjaink kátyúzásában. Ingyen anya-
got, gépet szerzett és megszervezte a munkát. Köszönöm min-
denkinek, aki szabadidejét feláldozva, fáradságot nem sajnálva
részt vett a munkában: Turda Sándor, Derecskei János, Gráf
István, Máté Balázs, Bodó Jonatán.

Juhász Csaba
polgármester
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2008. MÁJUS, JÚNIUS
KIADÁSOK

(bérek, közterhek és csatornaüzemeltetés nélkül)

Szemétszállítás (Érdkom) 2 947 678
Közvilágítás 1 087 665
Élelmezés alapanyag    963 343
Kormorán koncert*    720 000
Iskola gáz    341 298
Könyvvizsgálat (önkormányzati beszámoló)    243 600
Iskola áram    201 864
Üzemanyag fûnyírókba, traktorba    152 088
Irodaszer, bélyeg    137 420
Polgármesteri Hivatal
     fénymásoló karbantartás, patroncsere    116 525
Mûvészeti iskola a soproni táncverseny költségei  108 900
Jogi tanácsadás Kovács Adrienn ügyvéd    108 654
Jutalmak, ajándékok (pedagógus nap, évzáró)      98 880
T-com vonalas telefonköltség (minden intézmény)  98 497
Mûvelôdési Ház áram      97 130
Segélyek/szociális segély      95 100
Iskola víz      91 795
Sportegyesület személyszállítás      90 390
Óvoda víz      81 108
Segély/ápolási díj      79 956
Népzenei elôadómûvészek      79 400
Martonvásár szabálysértési társulási díj      73 178
Mûvészeti iskola eszköz beszerzés (dob)      70 400
Tornaterem áram      68 694
Óvoda konyha gáz      68 349
Villamos szerelési kellékek      67 281
Nyomtatvány az összes intézménynek      63 635
Lemosópermetezés gesztenyefák      63 000
Artisjus zenei jogdíj      61 608
Mentôautó rendezvényre      60 000
Mûvészeti iskola személyszállítás      56 440
Óvoda konyha munkaruha      55 834
Iskola fûtésrendszer ellenôrzés (átalánydíjas)      55 432
Házi segítségnyújtás      54 842
Polgármesteri Hivatal áram      53 010
Polgármesteri Hivatal mobiltelefon költség      52 386
Martonvásár Mûvészeti iskola társulási díj      50 773
Sportegyesület áram      50 111
Gyermekszemészeti ellenôrzés      50 000
Könyvtár, iskola, óvoda könyvek, újságok      48 380
Internetköltség      47 359
Késedelmi kamatok      45 401
Segély/egyszeri      42 000
Mûvelôdési Ház gáz      40 714
Mûv. Ház rendezvények dologi költség + duatlon   39 455
Tisztítószerek (összes intézmény)      39 070
Szabadtéri színpad villamos berendezései
     rongálásának javítása      38 172
Virág, koszorú      37 400
Vérvételi díj      36 860
Polgármesteri Hivatal gáz      34 703
Óvoda gáz      33 413
Martonvásár szemészeti társulási díj      30 600
Óvoda áram      30 074
Iskola Invitel telefonköltség      27 118
Sportöltözô gáz      26 781
Színpad felújítás      23 815
Mûvelôdési Ház internet (Fibernet)      23 760
Közgyógyellátás      23 400
Védônô készletbeszerzés      22 644
Tanulók bérlete (gyúrói bejáró gyerekek)      22 000
Polgármesteri Hivatal telefonköltség (Invitel)      21 522

Derüljön ki az igazság!

A már megszokott, az önkormányzat és intézményei bevé-
teleit és kiadásait bemutató táblázat a május és június havi tétele-
ket mutatja be.

Veres Andrea fôszerkesztô

Bérlakások víz      21 281
Teniszklubház áram      20 622
Adománygyûjtô edények      14 850
Iskola Gyermeknap      13 970
Mûvelôdési Ház telefonköltség (Invitel)      12 362
Közjegyzô díja      12 000
Velence kisegítô iskola      11 654
Cannon patron/ anyakönyvvezetô      11 160
Teniszklubház gáz      10 082
Perköltség (csatorna)      10 000
Fûkasza alkatrész + javítás        9 665
Polgármesteri Hivatal víz        9 494
Védônô gáz        8 979
Polgármesteri Hivatal riasztó javítás        8 900
Temetô áram        7 304
Mûvelôdési Ház víz        6 322
Tûzoltószertár áram        6 036
Polgármesteri Hivatal könyv        5 460
Polgármesteri Hivatal szoftverkövetési díj        3 960
Groupama orvos felelôsség biztosítás        3 200
Temetô víz        2 767
Orvosi rendelô telefon (Invitel)        2 733
Tornaterem gáz        2 160
Parkfenntartás aprócikkek (szeg, csavar, stb.)        1 800

Megjegyzés: a vízszámlák féléves fogyasztást tartalmaznak
* A kapott támogatások átutalása az alapítványi számláról
még nem történt meg. Az Önkormányzatnak nincs saját költ-
sége a rendezvénnyel kapcsolatosan

BEVÉTELEK
(adók, állami támogatások és csatornadíj nélkül)

Szemét szállítási díj befizetés    850 944
Iskolai étkezés térítési díj    840 250
Mûvészeti iskola tandíj    793 680
Felnôtt étkezés térítési díj    495 333
Óvodai étkezés térítési díj    459 304
Bérleti díjak (közterület, terem)    119 767
Pillikék fellépési díja    110 000
Kamatbevétel      95 614
Kisbíró hirdetések      65 833
Mûvelôdési Ház internet használat      19 350
Igazgatási szolgáltatási díj        3 500
Ételmaradék értékesítés        2 100

Napközis tábor

Július végén 5 napos napközis tábort szervezett a Reneszánsz
Nôegylet. A gyerekeknek kézmûves foglalkozásokat tartot-
tunk, helyismereti sétákon kerestük fel lakóhelyünk nevezetes
helyeit, látogatást tettünk a Sajnovics-kastélyban, ismerked-
tünk a Szent-László víz élôvilágával. A programokat a Nôegy-
let tagjai vezették: Bárány Judit, Bottáné Böröczffy Erzsébet,
Budavári Erzsébet, Cselikovics Herta, Hegedûs Mónika, Kala-
már Márta, Konczosné Salamon Sarolta, Takács Edina, Veres
Andrea, segítôink voltak: Földvári Erzsébet, Kása Bíborka,
Varga Sándor, Vida Antal. A gyerekek jól érezték magukat, fá-
radtan, de kellemes élményekkel tértek haza délutánonként.

Veres Andrea
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MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Igaz, hogy már rég nem írtam a Kisbíróba, ugyanis nem ki-
számítható a megjelenése, így az én közléseim rendszeresen
aktualitásukat veszítették. Ennek okán a szerkesztôk elvettek,
hozzátettek az írásaimhoz, ami már nem ugyanaz.

Visszatekintô:
Június 16-20 között rendeztük Baracskán a Tiszta Forrás

Ifjúsági Tábort, ahol öt település gyermekei vehettek részt.
Tordasról 11 fô képviseltette magát. Összességében 60-70
gyermeknek szerveztük a programokat, kézmûves foglalkozá-
sokat, ügyességi versenyeket, szellemi vetélkedôket, játékokat.
Jó alkalom volt az ismerkedésre, barátságok kötésére. Köszö-
nöm a szülôknek, hogy besegítettek a gyerekek oda-vissza
szállításában, a Fénysugár és a Streetfire tánccsoport tagjainak
és Mihovics Mártikának a táncbemutatóért. Köszönet illeti
Farkas Noémit, Pál Anikót és Szabadi Palikát, akik kézmûves
foglalkozásokat vezettek.

Június 22-én ismét részt vettünk a Cora Falujátékokon. Az
ifjúsági klub tini tagjai versenyeztek, az „idôsebbje” pedig
szurkolt nekik. A negyven fokos hôségben is helytálltak. Igaz
nem jutottunk tovább, de ez nem keserített el senkit, sôt. Ami-
kor a buszon hazafelé megemlítettem, hogy jövôre nem jö-
vünk, nagy volt a felháborodás, azonnal igent kellett monda-
nom.

A gyerekek és a magam nevében köszönöm Farkasné Erika
néninek, Müllerné Jutka néninek, Bradák Marika néninek, To-
man Ilona néninek, Rétiné Erzsi néninek, Pálné Marika néni-
nek, hogy finomat fôztek, figyeltek és buzdítottak minket, va-
lamint a szülôknek, akik eljöttek drukkolni. Köszönjük a klik-
kelôknek, akik kattintásaikkal hozzájárultak csapatunk  plusz
pontjainkhoz. Ezt a versenyszámot mi nyertük.

Július 8-13 között ismét együtt nyaralt az ifjúsági klub a
Szelidi-tónál. Jó érzés volt, hogy a kemping „lakói” és tulajdo-
nosai milyen elismerôen beszéltek kis csapatunkról. Hitetlen-
kedtek, hogy ilyen összetartó fiatalokból álló közösség még
létezik.  Jól éreztük magunkat. Strandoltunk, buliztunk, röplab-
dáztuk, rejtvényt fejtettünk, sokat nevettünk. Én ilyenkor több
évet fiatalodom lélekben.

Gratulálok minden fiatalnak, akik július 26-án megrendez-
ték a II. Fösztivált. A sok munka meghozta az eredményét. To-
vábbi lelkesedést, lendületet, ôrült jó ötleteket kívánok mind-
annyiótoknak szeretettel.

A nyári szünidô folyamán, még a hátralévô idôben is lehet
jönni, asztaliteniszezni, játszani, zenét hallgatni stb. A ház nyit-
va van 8-12-ig és 15-19 óráig, ha nagyon belejönnek a gyere-
kek a játékba, akkor tovább is.

Augusztus 2-án az Aratóbálon nagy meglepetés és nagy
megtiszteltetés ért. Én kaptam az Értékmegôrzô-fejlesztô és
Kulturális Közhasznú Egyesület által alapított „Értékmegôrzô
Díjat”. Köszönöm. A falu közösségét, szellemi és tárgyi értéke-
it ôrizni – ezzel az elkötelezettséggel kezdtem el dolgozni 14
éve. Ez az elkötelezettség, bárhogy is alakuljon, nem fog meg-
változni. Teszem akkor is ha bántanak, de az elismerés újabb
lendületet adott.

Augusztusi, szeptemberi programok:
Augusztus  14-én, csütörtökön, 15-én, pénteken egész na-

pos játszóházba várom a gyerekeket, reggel 8 órától 18 óráig.
Ha hoztok enni, innivalót, délbe sem kell haza menni. Kíván-
ság szerint lehet gyöngyöt fûzni, batikolni (pólót hozzatok),
népi játékokat tanulunk, és madárijesztôt készítünk.

Augusztus 20. FALUNAP
Szeptember 12-19 között HANGYA NAPOK

Lesz terménybemutató, terveink szerint vásár is. Akinek van
fölösleges terménye, annak módja lesz eladni. A további prog-
ramok készülnek, plakátokról, szórólapokról értesülhetnek er-
rôl.

Továbbra is várok mindenkit állandó programjainkra.
Hétfô: kismama klub, nyári idôszakban a pályán
Szerda: 18 óra – fiataloknak torna
Csütörtök: 19 óra – idôsebbeknek torna
Péntek, szombat: ifjúsági klub.

Bediné Németh Márta

Rövidesen a TV2 Interaktív mûsorában lesz látható a képen
megörökített interjú, amelyet Vujity Tvrtko készített közsé-
günkben lakó Alex szomáliai fiúval. A fiú édesapja magyar
származású, akit a Szomáliában dúló polgárháborúban megöl-
tek. Az interjú napján (aug. 5-én) éppen én voltam szolgálatos
polgárôr és meghívtam Alexet kísérônek, amit nagy örömmel
fogadott. Bemutattam neki a községünket és ezen a körúton
elkísért minket a TV2 Interaktív stábja is. Külön öröm szá-
momra és úgy gondolom községünk számára is, hogy bemu-
tathattam polgárôrségünk és Tordas községünk pozitív oldalát,
és ez is HÍREK lehet.

Vass Árpád

PÁLYÁZATI HÍREK

Ismét nyert a Mûvészeti Iskola

Több mint 700 ezer forintos támogatást nyert a Mûvészeti
Iskola az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, amely támo-
gatást az intézmény mûködtetésére, fejlesztésére, az oktatás-
hoz szükséges (elôírt) eszközök beszerzésére, pótlására, cseré-
jére használhatja. Az igényt Veres Andrea segítségével Németh
Ildikó és Cselikovics Herta nyújtotta be.

Hangya napi Kirakodóvásár és Falunap

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által
kiírt pályázatra Veres Andrea, Bárány Judit és Juhász Csaba
által készített pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A pá-
lyázatban vázolt elképzelések szerint a 6. alkalommal megren-
dezésre kerülô Hangya Napok rendezvénysorozat hagyomá-
nyos programjai kiegészülnének, egy egész napos rendezvény-
nyé bôvülnének. A támogatás technikai eszközök (fénytech-
nika, vetítéstechnika, hangtechnika, színpad) és berendezések
(sörpad, ugralóvár, stb.) ingyenes igénybe vételét jelenti, vala-
mint személyi költségek, fellépôk tiszteletdíjának  fedezetét. 

Sajnos a nyertesek listáján Tordas nem szerepel, külön in-
doklás nem érkezett, a listán szereplô nevekbôl azonban lát-
szik, hogy a Minisztérium inkább a hátrányos régiókban talál-
ható településeket támogatta. Az igényesen kidolgozott pályá-
zatban szereplô elképzeléseket a pályázat eredményétôl füg-
getlenül jól lehet hasznosítani a szeptemberben megrendezen-
dô eseményen.

Partnerségi Települési Egészségterv Pályázat

Az Alapítvány az Egészséges Településekért által kiírt pá-
lyázatra Bediné Németh Márta készítette el a pályázati anya-
got. Sajnos ezen a pályázaton nem nyertünk. Az elutasítás in-
dokaként szerepel, hogy a cselekvési terv „Tordas esetében
rendkívül elnagyolt, s csupán felsorolásokat tartalmaz, idôbeli
ütemezés és egyéb releváns mutatók nélkül”. „A pályázat ked-
vezô elbírálásának feltétele az érvényes egészségterv megléte,
amely jelen esetben nem teljesül”. „Nem történt hitelesen do-
kumentált lakossági igényfelmérés, teljesen kihagyták a vonat-
kozó fejezetet”.

Hajbin Tímea



8

Elsô az óvoda és az iskola
Az óvoda és iskola fejlesztése az önkormányzat kötelezô

feladata, de a fejlesztéshez a központi költségvetés egy fillért
sem biztosít, így az egyre romló állagú épületeken a felújítások
és a nélkülözhetetlen eszközbeszerzések forrása csak a tordasi
polgárok által befizetett helyi adó lehet. Az adóbevételek jelen-
tôs részét azonban elviszik a folyó kiadások, így a fejlesztési
források igen szûkösek. Jól szervezett társadalmi munkával,
sok-sok lelkes tordasi lakos segítségével, a pályázatokhoz
szükséges önrészek elôteremtésével megoldhatóak a legsürge-
tôbb feladatok. Az eredmény tehát nemcsak az önkormányzat
érdeme, hanem mindenkié, aki felajánlásával, társadalmi mun-
kájával segített a fejlesztésekben. Ezúton is köszönjük!

A jelenlegi Képviselô-testület hivatalba lépése óta elsô szá-
mú feladatként kezelte a kötelezô feladatok közül az oktatás
színvonalának fenntartását, fejlesztését, az ehhez szükséges
körülmények biztosítását. E célt szem elôtt tartva a következô
beruházások már megvalósultak:

- óvoda konyhájának átalakítása, hogy megfeleljen az ÁNTSZ
   elôírásainak (Bucsi István segítségével)
- óvoda játszóterének felújítása (Rácz József és a szülôk, nagy-
   szülôk segítségével)
- régi iskola vizesblokkjának kialakítása, a fûtésrendszer kor-
   szerûsítése (Fuszkó Sándor, Vranek Zoltán, Cselikovics Já-
   nos felajánlásával)
- iskola fôbejárata feletti tetô felújítása (Erdélyi Gábor felaján-
   lásával)
- iskola fôbejáratának lefestése (Turda Sándor és Szénási Zol-
   tán segítségével)
- iskola tetôterének pótlólagos szigetelése, glettelése, festése
   (sok-sok tordasi lakos segítségével)
- iskola tetôterének parkettázásása (karbantartó csapat)
- iskola alsó udvarának kitakarítása (a Reneszánsz Nôegylet
   szervezésében)

Az iskola tetôterének egy része lapzártáig teljesen elké-
szült: a szülôk segítségével felköltözhetett új helyére a tantes-
tület, a mûvészeti iskola tanári kara, és az igazgató úr. A telefon
és internet kábelek biztosítását valamint a csengôrendszer ki-
alakítását Petz Ernônek és Benkei Tamásnak köszönhetjük. A
tûzriasztó rendszer kiépítése folyamatban van, iskolakezdésre
elkészül.

A tanári szoba helyére kerül a számítástechnika terem,
amelyhez a technikai feltételeket szintén Petz Ernô és Benkei
Tamás biztosította. A kézmûves helyiség is átadásra kerül szep-
tembertôl egy tisztasági festés után. Három földszinti osztály-
teremben a PVC padló cseréje folyamatban van, a kiégett szer-
tár kisebb munkák elvégzése után használatba vehetô.

Az iskola udvarának felújításaként a Reneszánsz Nôegylet
megszervezte a fás-bokros rész kitisztítását, majd Rácz József
segítségével egy kis tereprendezés történt, hogy helyet kapjon
az Erdélyi Gábor által felajánlott játszótér. A hatalmas hajó fel-
állításában részt vettek: Bucsi István, Boldizsár József, Varga
Sándor, Káposztás Endre, Erdélyi Gábor, Teszár Tamás, Bodó
Attila, Kosaras Péter Ákos, Szabó Attila, Juhász Csaba. A szál-
lításban Kovács Árpád nyújtott segítséget.

A játszótértôl a tervek szerint széles járda vezet az alsó ud-
varra, ahol a Szent László patak felé egy murvás úton lehet el-
jutni a már meglévô két fasor között. A gyerekek testi épségé-
nek védelme érdekében egy gyaloghíd épül a patakon, így nem
kell a forgalmas úttest szélén gyalogolni, hogy tornaórákon
megközelíthessék a sportpályát. A gyaloghidat Juhász Csaba
tervezte és engedélyeztette. A híd tartópilléreit Zéman Attila és
Pável Vilmos készítette el, mint az önkormányzat karbantartó
csapatának tagjai, a vasalásban László Endre Lajos nyújtott se-
gítséget, a faanyagot Erdélyi Gábor ajánlotta fel.

Az iskola alsó udvara és az alatta lévô füves teret összekötô
ferde rézsût - Juhász Csaba elképzelése szerint - már félig ki-
alakították a Fénysugár alapítvány által szervezett önkéntesek.
A földmunka nagy részét itt is Rácz József végezte.

A homokágy kialakítása és a járda elhelyezése után az ud-
var füvesítésére a Botta család tett felajánlást.

Terveinkben szerepel továbbá egy pályázat benyújtása az
iskola hôszigetelésére és komplett nyílászáró cseréjére. Ezzel
nemcsak rengeteg pénzt és energiát takarítanánk meg, hanem
elejét vennénk annak a sok éves problémának, hogy a gyerekek
nyakára fúj a szél az ujjnyi ablakréseken.

Összefoglalva látható a felsorolásból, hogy milyen sok fej-
lesztést sikerült már társadalmi összefogással megvalósítani
oktatási intézményeinkkel kapcsolatosan. Sok azonban még a
folyamatban lévô munka, amelyhez segítséget várunk a lakos-
ságtól, a szülôktôl annak érdekében, hogy a gyerekek szeptem-
ber 1-jén teljesen kész állapotban birtokba vehessék iskolán-
kat. Várjuk a segíteni szándékozó lakosok jelentkezését a 467-
502 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hiva-
talban Czuczor Bernadettnél.

Hajbin Tímea

Az új óvoda tervezésével és építésével kapcsolatosan a Pá-
lyázati hírekbôl értesülhet a tisztelt olvasó.
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Az épülô gyaloghíd acél tartógerendái már a helyükre kerültekRácz József segítségével a híd alapozásánál és a játszóhajó
területének rendezésénél is sok kézimunkát spóroltunk meg
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Csatornadíj
Márki Ferenc 100 bekötetlen lakásról írt az Értékmegôrzôk

lapjában. Nézzük, honnan az idézet!

Képviselô-testületi jegyzôkönyv 2008. március 18.

Az alpolgármester úr egy új szennyvíztisztító tervezését
kezdeményezte, amely megoldaná a kapacitáshiány és a magas
csatornadíj problémáját is, ugyanis Tordason épülne, így nem
kellene 20 km-re szállítani a szennyvizet, ezzel hatalmas költ-
ségeket takaríthatnánk meg:

„Teszár Tamás alpolgármester: A tervezett mû kb. bruttó 240
millió forintból megépíthetô, és 700 m3/nap kapacitása a jelen-
legi tordasi és gyúrói lakosságszám dupláját is elbírja. A pályá-
zatban ennek az összegnek a 15 %-át, kb. 40 millió forintot kell
önrészként biztosítani a két településnek.
Petz Ernô képviselô: hány lakásnál nincs csatornabekötés?
Teszár Tamás alpolgármester: kb. 100 lakásnál”

Tehát Teszár Tamás arról beszél, hány lakás nem köthet már
rá kapacitáshiány miatt a meglévô csatorna rendszerre, nem
pedig arról, hogy hány olyan lakás van, aki ráköthetne a
csatorna rendszerre, mégsem teszi. Így talajterhelési díjat sem
vethet ki ezekre a lakásokra az önkormányzat. Kérjük Márki
Ferencet, ne vezesse félre az olvasókat pontatlan, felületes in-
formációkkal! Köszönjük.

A korábbi csatornadíj
Szeretném továbbá emlékeztetni Márki Ferencet, valamint

megismertetni a lakossággal, hogy korábban milyen „szakmai
érvek” alapján döntöttek az alacsonyabb csatornadíjról:

Jegyzôkönyv Ráckeresztúr, Martonvásár, Tordas és Gyúró
Önkormányzatok képviselô-testületeinek 2005. október 24-én
megtartott együttes, rendkívüli ülésérôl. (Jelen van Tordas
részérôl: Farkas János, Kunsági László, Cifka János, Fábián
Jánosné, Milichovszkiné Szalai Ilona, Toman József, Márki
Ferenc)

Elôterjesztés szövege: „Tekintve, hogy a rendszer üzemi
adatai nem, vagy alig ismertek, a tisztítási technológia pedig
Magyarországon újdonság, a díjak kalkulálásával az országo
adatokból indulunk ki. A Víz- és Csatornamûvek Országos
Szövetsége (melynek tagjai vagyunk) adatai alapján ... a vidéki
átlag 200 Ft/m3+ Áfa díjért dolgozik. Ezért úgy becsüljük,
hogy 110 Ft+Áfa tisztítási és 90 Ft+Áfa csatornakezelési díjból
a gazdasági társulás megélhet. Az energia és közvetlen anyag-
költségek, a környezetvédelmi bírságok, hatósági eljárási dí-
jak, hibaelhárítások, vegyszer felhasználások, vízfelhasználá-
sok (mosatás), stb. ma konkrétan nem kalkulálhatók, ahhoz
legalább 1 év üzemi tapasztalati adatsor szükséges ... A csa-
tornadíjnak természetesen tartalmaznia kell az amortizációra
számolt összeget és a beruházáshoz – ha van ilyen szándék –
kapcsolható esetleges települési fejlesztések fajlagos költségét
is.”

Az elôterjesztés alapján minden egyéb, a díjra vonatkozó
számítás nélkül képviselôink megszavazták a 250 Ft+Áfa díjat.

Következô évben a ténylegesen felmerülô költségek alap-
ján kiderült, hogy nem lehet az országos átlag alapján csatorna-
díjat kalkulálni jelen esetben, mert maga a tisztítóüzem mû-
ködtetése is költségesebb, valamint a vegyszer adagolás és a
20 km-re történô „szállítás” is rendkívül költséges.

Csak egy érdekesség, hogy ezek után nem kaptuk meg az
üzemeltetési engedélyt, így megoldásként a víziközmû intéz-
ményre ruházták az üzemeltetési feladatokat.

2005. december 20:
„Márki Ferenc jegyzô elmondja, hogy az új intézmény beindí-

tása, mûködési feltételeinek megteremtése, és a dolgozók bére
megközelíti, de lehet hogy meg is haladja az évi 5 millió forin-
tot. E kiadás fedezete a csatornaüzemeltetésbôl származó bevé-
tel.”

Tehát úgy vállalt fel a Képviselô-testület Márki Ferenc ja-
vaslatára új költségeket, hogy annak – az állítással ellentétben
– nem volt fedezete. Márki Ferenc ugyanis nem tudhatta a fen-
tiek alapján, mire nyújt fedezetet a megállapított díjból szárma-
zó bevétel. Az intézmény adminisztratív dolgozója egyébként
Márki Ferencné lett...

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Mi épül Tordas határában?

2008. július 22-25. közötti idôpontban a Tordas határában
lévô földtulajdonosok kaptak egy levelet az MVM ERBE ZRT-
tôl.

A levél tartalmazott egy tájékoztató leírást Martonvásár-
Bicske 400 KV-os távvezeték építésérôl. A tervezett távvezeték
mûszaki adatairól, a tulajdonosok kártalanításáról és a termô-
föld mûvelésének szabályozásáról, tilalmakról.

Ezen kívül a levélben volt egy nyilatkozat, meghatalmazás
és egy meghívó 2008. augusztus 6-ára.

A tájékoztatót meghallgatva a következôkkel okosodhat-
tam:
- A tulajdonosok vegyék tudomásul, hogy közérdek miatt
hosszútávon igen jelentôs mértékben leértékelôdik ingatlanuk
és használati értékük is csökken.
-  Egy jogszabályi hivatkozással egyszeri kárpótlással része-
sülnek a tulajdonosok, amelyet szakértô állapít meg.

Elsô kérdésem, miért nem a legrövidebb úton építik a drá-
ga, közpénzen épülô vezetéket? Tordas határában jelenleg déli
irányban van 120 kV-os és 400 kV-os vezeték, északon pedig
van 200 kV-os vezeték és most épülne egy 400 kV-os is.

Községünk az elektromos vezetékrendszerek szendvicsévé
vált. Szükségünk van erre?

Kinek az érdeke környezetvédelemre hivatkozva lényege-
sen hosszabb távon, települések közelében vezetni, mint tele-
pülésektôl távol?

A tervezôk közül egyik úr javasolta, hogy a vezeték alatt le-
het játszóteret is építeni, annyira biztonságos. Javaslom, hogy
a beruházók gyermekei járjanak a vezeték alatt lévô óvodába
és iskolába.

Már többet ér az embernél az ôz és a nyúl, a védett mada-
rak? Miért nem az állami tulajdonú erdôkön viszik át?
Közérdekû vezeték épül, amit majd egy magáncég privatizál 1-
2 éven belül! (Profit a magánzsebbe.)

18 éve a piacgazdaságról prédikálnak, az energia szektor
egy liberalizált üzlet?

Mi vidéki tulajdonos polgárok hozzunk anyagi áldozatot és
tegyük környezetünket tönkre? Más majd profitját jól befekteti
valahol!

Kérném a tordasi polgárokat minél hamarabb vitassuk meg,
hogy mi akarjuk-e vagy sem a vezeték építését, olyan gazda-
sági és környezet változást, ami nekünk hátrányos!

-vcs-

Informatikai infrastruktúra fejlesztés az iskolában

Kalmár Ferencné, Magdi nyújtotta be az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Infrastruktúra Operatív Program támo-
gatási rendszerhez az iskola pályázatát. Az igények között
szerepel 21 iskolai munkaállomás csomag (PC) és 4 tantermi
csomag. Az eredményrôl egyelôre nincs információnk.
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Tisztelt Tordasi Alpolgármester Úr!

Alulírott azzal a kéréssel fordulok Hozzád, hogy szíveskedj
helyet biztosítani a Tordasi Kisbíróban az itt megírt írásomnak.

Igaz számomra a Tordasi Kisbíró  többre hivatott, mint
hogy egy-két ember érzelmi megnyilvánulását közölje. De
mint Tordasi Alpolgármester Úr, kis falunk meghatározó veze-
tôje megszólítottál. Így kötelességemnek érzem Neked vála-
szolni. Az olvasóktól elnézést kérek!

2008. áprilisban megtartott Tordasi Önkormányzati Képvi-
selô Testületi Ülésen, napirendi pontok megtárgyalása után (22
óra is elmúlt) egy közhivatalban, közönség elôtt, Ti az asztal-
fônél ülôk, mint tordasi elöljárók (Alpolgármester Úr, Polgár-
mester Úr) minôsíthetetlen hangnemben és stílusban „nekem
estetek”. Valóban nem tudtam megszólalni a meglepetéstôl. 

Továbbá felfoghatatlan számomra, mint Tordas község je-
lenleg meghatározó vezetô embere hogyan viselkedtél egy kis
újságcikkre. Melyben meg sem voltál nevezve és önmagadat
és a bíróságot emlegetted!

Véleményem szerint, ha közfeladatot vállalsz, minden cse-
lekedeteddel és megnyilvánulásoddal közszereplôvé válsz. 

Reagálásodra az embereknek van elismerô- elutasító véle-
ménye. Vagy nem foglalkozik Veled. Az értékrendet és a stílust
mindenki magában hordozza. Vagy beleszületik és tovább vi-
szi, vagy a társadalmi és gazdasági „helyzet” formálja!

„Aki nincs velem, az ellenem!” Ez a minôsítés és besoro-
lás, a Tordasi Alpolgármester Úrtól NEM FOGADHATÓ EL!

Köszönöm Tordasi Alpolgármester Úr, hogy velem is fog-
lalkozol.

Tisztelettel: Derecskei János, tordasi lakos

Derecskei Úr!

A közszereplés természetes velejárója a közérdeklôdés. Ez
így van rendjén, a közszerepet vállalónak ezzel jó elôre tisztá-
ban kell lennie.

De mindenkinek, így a közszereplôknek is van becsülete.
Sôt, egy közszereplô becsülete - pontosan azért, mert közsze-
repet vállalva dolgozik egy közösségért - a közösség számára
is fontos. Megkockáztatom, hogy a közszereplô - közösség
szempontjából - egyik legfontosabb értéke pontosan a becsüle-
te. Ezt igazolja a becsületünk elleni támadások sorozata is.

Azt a véleményemet, hogy a Tordas Értékei újság áprilisi
számában az aláírásoddal megjelent cikket a legaljasabb táma-
dásnak érzem a becsületünk ellen, megerôsíti fenti védekezé-
sed, miszerint a „kis újságcikk”-ben „meg sem voltál nevez-
ve”. Ez a védekezés csak akkor fogadható el, ha magad sem ér-
ted, mi a kifogásunk a cikked ellen.

A lényeg, hogy a közszereplôk cselekedeteit és megnyilvá-
nulásait árgus szemek figyelik, és ennek eredményeképpen az
emberekben kialakul egy kép a közszereplôkrôl.

A kialakult képben fontos az alap, azaz, hogy ki milyen
hozzáállással közelít a közszereplôhöz. Van aki abszolút elu-
tasító, és van aki feltétlen elfogadó. E két véglet között van az
emberek zöme. Innen indul a kép kialakulása. Általában a két
végletrôl indulók nehezen mozdulnak el, a többség azonban
nyitott és a hozzá eljutó információk alapján alakítja ki a véle-
ményét.

A közösség alapvetô érdeke, hogy tagjainak a közszerep-
lôkrôl kialakított véleménye a lehetô legközelebb legyen a va-
lósághoz. Ezért nagy a felelôssége mindenkinek, aki az embe-
rek véleményét alakítani tudja. És ezért védi törvény is az em-
berek becsületét.

Legalább ekkora érték a közösség szempontából a vita és a
kritika is. A vélemények ütközésébôl, a kritikából a közösség
profitálhat, ha nem hazugságon alapulnak. Ezért várjuk korrekt
kritikát, és utasítjuk el a hazugságot.

Fogadd meg a Kisbíró augusztusi mottóját: „Légy tisz-
tességes, hogy soha senkit szándékosan meg ne gyalázz!”

Teszár Tamás alpolgármester

Sokan olvashatták a Purina felhívását, miszerint az önkor-
mányzat – számukra elônytelen, a falu számára viszont elô-
nyös – rendelete miatt a továbbiakban figyelemfelhívó zene
nélkül, a szokott idôpontban érkeznek Tordasra, illetve hívásra
házhoz mennek.

A kérdés, hogy beengedjünk-e a faluba mozgó árusokat,
már évekkel ezelôtt is felmerült a Képviselô-testületi üléseken:

2005. május 24.

„Farkas Jenô: a faluban két mozgó tápos árusít, szükségét
érzi a szám csökkentésére. Nincs szükség ezekre az árusokra.

Cifka János: meg kellene vizsgálni, mi a falu érdeke, a
mozgóárusok a helyi vállalkozókat mennyiben gátolják, meny-
nyiben akadályozzák a helyiek tevékenységét.

Farkas Istvánné: nem baj az, ha többen végeznek kereske-
delmi tevékenységet. A szolgáltatások mennyisége és színvo-
nala a lakosság érdekeit szolgálja. A mozgóárus az áruját ház-
hoz viszi, és mint a táp árusítóknál is, a terményt, a tápot még
a kamrába is beviszi. Ez az öregeknek nagy segítség.

Milichovszkiné Szalai Ilona: miért zavar bárkit is a jobb el-
látás, miért nem szolgálhatnak ki bennünket kulturáltan és tel-
jes mértékben? A mozgó árusokra szükség van.

Farkas Jenô: mindenképpen dönteni kell most, kimondani,
hogy ezekre nincs szükség. Gagyi falu lettünk, mert gagyi árút
árusítanak a mozgóárusok. Ha nem lehet ôket határozattal kitil-
tani meg, kell emelni a közterület bérleti díját.

Fábián Jánosné: azért nem kellene kijelenteni, hogy nem jó
a mozgóárusok áruja. Akinek a kiszállított árucikk nem tetszik
nem fog vásárolni, de minden mozgóárust várnak a faluban la-
kók. Egyszerûen kitiltani nem lehet ôket.

Farkas János polgármester összefoglalójában elmondja,
hogy a mozgóárusokra igény van, ezért azokat nem szabad és
jogilag nem is lehet kitiltani. A helyzet megoldására javasolja
a gazdasági bizottság vizsgálatát, hogy e téren mit lehetne ten-
ni, esetleg javaslatokat kell tenni a közterület bérleti díjának át-
dolgozására.

Márki Ferenc levele: A képviselôtestületnek a mozgóáru-
sok tevékenységének megiltása érdekében törvényes eszköze
nincs, ha a kereskedés a törvényi elôírásoknak megfelel. Vége-
zetül egy magánvélemény, amelyet a további jó kapcsolat érde-
kében is meg kell tennem. A képviselô úrhoz panasszal fordult
vállalkozó, vagy vállalkozók, bár kereskedôk (a levélben ko-
rábban nevesíti a tápárusítással foglalkozó helyi vállalkozót és
a Sport Büfé vezetôjét), még sem értik a vállalkozás lényegét
és ezt azért kell megjegyeznem, mert a levelében felvetett
probléma már egyszer korábban (az elôzô képviselôtestületi
ciklusban) a képviselôtestületi ülésen már témaként jelentke-
zett, és ott már elmondtuk a fentebb írtakat.”  (Az idézetben
található helyesírési hibákat a szó szerint történô idézés miatt
nem javítottam.)

Hasonló viták után a képviselôk duplájára emelték a moz-
góárusok napi díját a 2006-os évre vonatkozóan.

A Képviselô-testület 2007-re az addigi 1400 forintos napi-
díjat 2000 forintra emelte. Az új képviselôk többsége egyetér-
tésének adott hangot a helyi vállalkozók védelme érdekében
felszólalókkal, és nem tartotta túlzottnak az emelést. Hiszen a
helyi vállalkozók az iparûzési adón kívül üzlethelyiségeik után
építményadót, valamint a vállalkozók kommunális adóját is
fizetik. Amennyiben bármelyik mozgóárus szerzôdés és díjfi-
zetés nélkül árusít, szabálysértést követ el, hiszen a falu bevé-
teleit kurtítja jogszabályellenesen. A rendelet mindenkire vo-
natkozik, kivételt tenni nem lehet senkivel, mert az alkotmány-
ellenes lenne.

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottség elnöke

Amit nem hagyhatunk szó nélkül... A mozgóárusok



13

ÔSEINK ÜNNEPEI
Nyári napforduló

Június 23-án Szent Iván napján elérkezünk a nyári napfor-
duló idôpontjához. Ilyenkor a Nap délben eléri éves pályájának
legmagasabb pontját a déli meridiánon. Ez azt jelenti, hogy a
Nap ereje az év folyamán ekkor a legnagyobb.

A Nap a magyar ôsvallásban a teremtôerô, Isten megnyil-
vánulásának jelképe. Az ünnepeink ennek megfelelôen az „égi
világ” változó viszonyaihoz igazodva mûködtek.

Ôseink a bolygókat, a csillagokat és a Napot is élôlényként
kezelték, a szoláris pályát bejáró Nap egy év alatt egy egész
életutat jár be.

A nyári napforduló alkalmával az ôsi hagyomány szerint a
magaslati helyeken meggyújtott tüzeket a szertartás részeként
átugorják. Ez a tûzszertartás a megtisztulást, a fény köszönté-
sét és a tûzenergia befogadását jelképezi.

Ôseink nagyon vigyáztak arra, nehogy valaki fölött áthajol-
janak, senkit át ne lépjenek, mert átvehetik az illetô rossz tulaj-
donságait, betegségeit.

Ugyanez fordítva is igaz, a tûzugrással átvehetjük a tûz él-
tetô erejét, vagy például azt a gyógyító erôt, amelyet úgy szer-
zünk meg, hogy a beteget egy gyógyító tárgyon (pl. hurok, ka-
rika) áthúzzuk.

Kritikus helyeknek számítottak például a keresztezôdések,
keresztutak, küszöbök, kapuk és ajtófélfák, amelyeken az ártó
energiák semlegesítésére védôszimbólumokat és áldó jeleket
helyeztek el.

A nyári napfordulóhoz fûzôdô legrangosabb hazai esemény
a magyar hagyományôrzôk által megrendezett Fény Ünnep
(Kök Csong).

Egy hatalmas területen, nagy körben elhelyezve 24 jurtát
állítanak fel, amely a nemzetségfôk lakhelye és e mögött he-
lyezkednek el a többi résztvevôk szállásai.

A 24-es szám az ôsi ordoszi 24 Hun Törzsszövetség tör-
zseinek száma, de jelenti még a nap 24 órás felosztását, asztro-
lógiai egymásra hatását is.

Lényege a kör, vagy az ellipszis alakú elrendezés, ahol a
kör isteni védôszimbólum és az összetartozást jelképezô ôsi
rend, amely egységbe foglalja a nemzetségeket, de meghagyja
függetlenségüket, tiszteletben tartva identitásukat.

A szertatás Földanya ébresztésével kezdôdik, amikor lova-
sok több körön keresztül dübörögve vágtáznak körben a jurták
elôtt, miközben tülök kürtszó hangja tölti be a levegôt.

A jurták elôtt az emberek ütemesen dobolnak, és „Ébredj
Földanya!” kiáltással segítik a lovasok munkáját.

Ezután ôsi himnusz hangzik fel, és az emberek imával kö-
szöntik Földanyát.

Ezt követôen a Táltosok szertartás keretében az „Égi és
Földi erôk” egyesítésével megnövelik a helyszín és az ott tar-
tózkodók energia szintjét, amely Földanya erôsítésére szolgál.

A kör közepén álló hatalmas máglyát a Tûzôrzôk (zsarátno-
kok) meggyújtják, és ebbôl a tûzbôl visznek zsarátot (parazsat)
a nemzetségfôk jurtái elôtt lévô 24 törzsi máglya meggyújtásá-
hoz.

A fénypont az elôbbiekben említett tûzugrás, parázson já-
rás, illetve tûzkapun való áthaladás rituáléjában teljesedik ki,
az éjszaka folyamán.

A napforduló szertartását megelôzendô, a résztvevôk több
napos böjttel tisztítják meg önmagukat, amely áldozatvállalás
a Teremtô iránti elkötelezettség, valamint az „égiek” iránti alá-
zat és tisztelet ékes bizonyítékát adja.

Áldott napforduló ünnepet kívánok Mindenkinek fénylô vi-
lágossággal a tudatban és melegséggel a szívekben!

Benyás

WEBRE FEL!

INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Olimpia, sportfogadás, nemzeti ünnep - 12 link augusztusra

Mostantól - reményeim szerint - minden Kisbíróban inter-
netes tartalom ajánló rovat szerepel majd „Webre fel” címmel.
Próbálok segíteni néhány hasznos linkkel azoknak, akik a vi-
lágháló rengetegében programokat, aktuális témához kapcso-
lódó információkat, szórakoztató tartalmakat keresnek, vagy
egyszerûen csak olvasgatnak, céltalanul böngésznek.

Augusztusban a weben is az olimpiára figyel a világ, még
akkor is, ha Kína egyrészt korlátozza az oda utazók internetes
hozzáféréseit, másrészt ellenôrzi és szûri a világhálón keresz-
tül az országot elhagyó információkat. Reméljük azért a fontos
eseményekrôl nem maradunk le! Az alábbi site-okon javaslom
követni a történéseket:

1. telesport.hu/olimpia - a magyar TV portálja a nap 24
órájában élô közvetítésekkel

2. sportgeza.hu/2008/peking - az Index nemrégiben elindult
SportGéza névre keresztelt sportmelléklete

3. videouzi.hu - a Zoom.hu portál rövid videó üzeneteiben
buzdítja az utca embere a magyar csapatot: hajrá magyarok!

4. olimpia.origo.hu/peking-2008 - az [origo] Peking melléklete
eseménynaptárral

5. en.beijing2008.cn - azoknak, akik eredetiben szeretik a híre-
ket, a Beijing 2008 Olympic Games hivatalos honlapja (angol)

6. olimpia.lap.hu és peking.lap.hu - a témához kapcsolódó
linkgyûjtemények a teljesség igényével

Azoknak, akik nem csak olvasni és nézni, hanem fogadni
és izgulni is szeretnek, több nemzetközi, de magyar nyelvû já-
tékoldal áll rendelkezésére:

7. bwin.com – osztrák online fogadóiroda, olyan tippekkel,
mint pl. melyik ország nyeri a legtöbb aranyat (Kína, USA
vagy Oroszország)

8. sportingbet.com – a magyar kézis lányok érme esetén 3x-os
szorzót ad, esélyes

9. bet-at-home.com –  tippelhetünk arra is, hogy hol rendezik
a 2016-os olimpiát (Chicago, Madrid, Tokio, Rio de Janeiro)

Biztosan olyanok is vannak, akit nem érdekel az olimpia,
különösen nem az államalapítás ünnepén. Nekik ajánlom az
alábbi oldalakat:

10. unnep.eu/nemzeti-unnepek/augusztus-20.-az-unnep-
kialkulasa.html - kis visszatekintô, különbözô történelmi ko-
rok körmenetei és augusztus 20-ái

11. augusztus20.freeblog.hu – az ország születésnapja, jó kis
program-összefoglaló blog

12. www.nesz.hu/content/view/215/81 - Mesterségek Ünnepe
kirakodó vásár a budai várban

Jó szörfölést!
Szabó Erik

1 millió forintot nyertünk számítástechnikai fejlesztésre

Az Önkormányzati Minisztérium körjegyzôségek tárgyi feltételeinek javítása céljából kiírt pályázatán nyert összegbôl Tordas
1 062 450 forintot fordíthat számítástechnikai eszközök beszerzésére. Az önkormányzat által biztosítandó önrész ezen felül
kb. 260 ezer forint. Az összegbôl 4 db számítógép, 4 db LCD monitor, 1 db nyomtató, 1 db telefonközpont és 1 db digitális
fényképezôgép kerül beszerzésre. A korszerû, új gépek megkönnyítik a hivatali dolgozók munkáját. Az elnyert összeget Fehér
Lászlóné gyúrói gazdasági fôelôadónak és Juhász Csabának köszönhetjük.
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GYEREKOLDAL

Iskola-nyitogató

Ezzel a verssel szeretném köszönteni a 2008/2009-es tanév
elsô osztályosait: Bagdi Réka, Bálint Milán Adrián, Benedek
Panna, Boróczki Tamás Géza, Cselikovics János, Csepeli
Bálint Keve, Erdei Gergô, Györke Norbert, Halenár Gergely,
Kleman Noémi, Kónya Bálint, Kunsági Kinga, Laboranovits
Anita, Pungor Emese, Szigeti Bálint, Sztyéhlik Dorka, Takács
Réka, Takács Szilárd, Tóth József Iván, Tóth Mihály, Turú
András, Varga Csongor, Varga Zsombor, Vlad Viola, Zoltai
Tamás.

Az elsô osztályosoknál a helyes ceruzafogás kialakítását
elôsegíthetjük kéztornával. Végezzünk az alábbi mondóka el-
mondása közben utánzó mozdulatokat!

Ujjaimat tornáztatom
Közben szépen mondogatom

Zárom, nyitom, szorítom
Föl, le, föl, le fordítom

Zongorázom, furulyázom
Ujjaimat összezárom,

Erôsödik a kezem
A tornát be is fejezem … (hármat kell tapsolni)

A gyurmázás szintén nagyon jó ujjtorna.

Ügyes kezek

Sógyurma garantáltan bevált receptje: 20 dkg finomliszt,
20 dkg finom só, 125 ml víz, 2 evôkanál étolaj

Ezt keverd össze egy tálban! Ha a vízbe keversz egy kis
temperát, akkor színes gyurmát kapsz. A kész alkotásokat fe-
héredésig érdemes szobában szárítani (ez kb. egy hét), utána a
sütô legalacsonyabb fokozatán sütni 15 percig.

Ilyen gyurmával egészen kicsik is dolgozhatnak, nem
gond, ha megkóstolják!

Találd ki! Rajzold le!

Se ajtaja, se ablaka,
mégis négyen laknak benne.

Mi az?

Olyan, mint egy tûpárna,
görögdinnye tövises,

gondolkozz csak mi lehet?

Se oldala, se feneke,
mégis megáll a víz benne.

Mi az?

Tavasszal kap levelet,
s ôsszel küld csak választ,

de nem egyet, nem is kettôt,
 hanem sok-sok százat.

Tudod-e?

Szeptember 1.
- Termésjóslás: Ha ezen a napon dörög az ég nagyon,

         Jövô évben mindenben bôséged vagyon.

Szeptember 5.
- Ettôl a naptól kezdve a dinnye és az uborka íztelen.
- Idôjóslás: Ha száll az ökörnyál, hosszú lesz az ôsz.

Szeptember 8.
- Ezen a napon kelnek útra a fecskék.
- Idôjóslás: Ha Mária napján lassú, szemerkélô esô esik,
                    csapadékos idô következik.

Szeptember 29.
- Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske,
   karácsonyig vígan legelhet a kecske.
- Idôjóslás: Szent Mihálykor keleti szél,
                   Igen komoly telet ígér.

Humor

Az elsôs a nagyobb testvérével állít be az osztályba.
- Miért hívtad ide a bátyádat? - kérdi a tanító néni.
- Tanító néni kérem, legyen szíves helyettem ôt feleltetni, mert
   ô már ismeri azokat a betûket, amelyeket én nem tudok.

Hegedûs Mónika

AJÁNLÓ

IPOLYTARNÓCI ÔSMARADVÁNYOK

A nyáron egy újabb érdekes helyet fedeztünk fel a család-
dal. Ezt szeretném megosztani mindenkivel.

Ipolytarnócon jártunk. Ez egy Nógrád megyei kis falu, ahol
földtörténeti utazást tehetünk 10-20 millió éves ôsmaradvá-
nyok közt. Már a bejáratnál találkoztunk azokkal a mocsári
ciprusokkal amelyeket nemrégiben találtak egy bánya kiter-
melése közben. A tanösvény végig járásával, pedig amelyen
szakember kísért végig bennünket betekintettünk a földtörté-
neti korszakok közé. A cápafogakat rejtô ôsi tenger fenekétôl a
trópusi ôserdô maradványain keresztül a vulkánok tetejéig. 

Elénk tárult milyen lehetett régen a vidékünk. Nagyon ér-
dekes volt az a több ezer lábnyom, amely a megkövesedett
iszapban megmaradt. A séta végén pedig háromdimenziós mo-
zizáson keresztül bemutatták, milyen élôlények is élhettek
több millió évvel ezelôtt hazánk e kis területén. Mindenkinek
ajánlom akit érdekel a történelmi múlt geológus szemmel.

www.utikonyv.hu/ipolytarnoc-osmaradvanyok

Nagy Ilona

Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?

A takács, a kovács,
a kômûves meg az ács,

a kardjával odajár
keselovon a huszár!

Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,

itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.

Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
hogyan írja le az ú-t,

s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az ô-k, az û-k,
mint a fényes köszörûk.

Itt kezdte a hóember,
jaj de szép a december!

Itt sütötte meg a pék
a legelsô kenyerét,

itt tanulta meg az csôsz,

mikor sárgul meg az ôsz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a

munka,
é-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!

Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem

a kilincset, s bemegyek
pirosan, fehéren,

körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,

itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,

itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,

itt tanulta meg az ót,
hogyan kötik a csomót,

meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsü letét!

Gyurkovics Tibor

/dió/

/sündisznó/

/felhô/

/fa/
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Fôszerkesztô: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest

Példányszám: kéthavonta 750 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszkö-
zök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen meg-
mérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Bôrgyógyászati magánrendelés

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

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

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

Gyimesközéplokon, Hidegségpatakán a Boglárka Vendégház szeretettel várja

pihenni vágyó kedves vendégeit.

25 férôhely, 2-3-4 ágyas szobák. 18 Euro/fô/éjszaka félpanzióval.
Szász Ágnes, Tel.: 22/467-745, 00-40-746487712

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

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást

vállalunk. Tel.: 30/365-7786

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

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

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

KÖZHASZNÚ MUNKÁRA

JELENTKEZÔKET KERESÜNK!

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik regisztrált

munkanélküliek és szeretnének néhány hónapig besegí-

teni településünk szépítésébe. Szellemi munkára is van

lehetôség!

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmo-
nológiai járóbeteg szakrendelést tartunk, amelyre elôzetes be-
jelentkezés után várakozásmentes fogadást biztosítunk.

A rendelô a legmodernebb diagnosztikai eszközökkel van
felszerelve (szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses
EKG, 24 órás EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás), amelyek
segítségével teljeskörû kivizsgálást tudunk biztosítani. Betege-
ink számára esetleges további invazív (szívkatéteres) kivizsgá-
lást, mûtéti beavatkozás elvégzését megszervezzük.
 A tüdôgyógyászati rendelés keretében légzésfunkciós vizs-
gálatot, allergológiai kivizsgálást folyamatosan végzünk.

Kardiológiai és tüdôgyógyászati szakorvosi képesítéshez
kötött gyógyszerjavaslat, receptírás.

Bejelentkezés: tel: 22/467-527, 06 20/390 1505.

Dr. Kertész Tamás
          kardiológus, pulmonológus szakorvos

A Tordasi Polgárôrség (adószám 19097439-1-07), mint
közhasznú szervezet tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a
részére 2007. évben felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-
át, 191 864 forintot a közhasznú szervezet IPC 356 forgalmi
rendszámú autójának üzemeltetésére (üzemanyagra, javításra
és biztosításra) fordította. Ezúton is köszönjük felajánlásai-
kat.

Tordasi Polgárôrség (2463 Tordas, Szabadság út 87.)

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Apróhirdetések

Tordasi magánszemélyeknek 30 szóig ingyenes,
     a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek 30 szóig 500 Ft,

a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

Keretes hirdetések

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

Évi legalább három számban történô, azonos terjedelmû
megjelenés esetén, elôre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történô, azonos terjedelmû meg-
jelenés esetén, elôre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.

3,3 millió forintot nyertünk

az új óvoda tervezésére

Július 18-án kaptuk a nagyszerû hírt a Közép-Dunántúli
Regionális Tanácstól, hogy megnyertünk 3 339 360 forintot
egy új óvoda épület tervezésének elôkészítésére és az enge-
délyeztetési tervdokumentáció elkészítésére. A pályázathoz
2,2 millió forint önrészt kell biztosítani az önkormányzat-
nak. A szerzôdés megkötése után (amelyre 4 hónap áll ren-
delkezésre), reményeink szerint még ebben az évben elké-
szülnek a tervek, és jövôre pályázatot nyújthatunk be a 650-
750 m2 alapterületû új óvoda megépítésére.

Az új óvodát a Községházával szemben tervezzük fel-
építeni, mert ez az elhelyezés számos problémát megold, pl.
itt vannak parkolóhelyek. Az iskolával hátul egy önkor-
mányzati tulajdonban lévô földterület köti össze, így a gyer-
mekeknek nem kell az ebédlôbe menet keresztezni a fôutat.
A késôbbiekben az iskola és a patak között megépítendô
sportcsarnok is biztonságosan megközelíthetô lesz mindkét
intézménybôl.

A nyertes pályázat benyújtásáért köszönet illeti Veres

Andreát és Juhász  Csabát.



16

Könyvtári hírek

Kedves Olvasók!

A könyvtár nyáron az alábbi idôpontokban lesz nyitva:

augusztus 21, augusztus 27. 13.45 - 16.30

Varga Szabolcsné

Használt sütôolaj leadására
továbbra is lehetôség van az óvoda belsô udvarából nyíló, a
tornaterem mellett lévô raktárban. Kérjük, csak szûrt olajat
öntsenek a tartályba! Köszönjük, hogy óvja a környezetet!

Polgárôr hírek

Meghívó
Idén is megszervezzük a Polgárôr focidélutánt,
szeptember 6-án, szombaton 14 órai kezdettel.

A falu minden lakóját szeretettel várjuk a meccsekre,
a zsíros kenyér és a sör elfogyasztására.

                                                        Vezetôség

TÁJÉKOZTATÓ
A MARTONVÁSÁRI ORVOSI ÜGYELET

HELYSZINÉNEK IDEIGLENES
VÁLTOZÁSÁRÓL

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a marton-
vásári orvosi rendelôben megkezdett építkezési munkálatok

miatt

2008. augusztus 6-tól

az orvosi ügyelet a
Beethoven Általános Iskola orvosi szobájában lesz.

Cím: Beethoven tér 1. (új iskola), földszint
Telefon: 22/460-053

RENDÔRSÉGI TELEFON
Tordas Község Önkrományzata úgy határozott, hogy

finanszírozza egy rendôrségi mobiltelefon havi elôfizetési
díját. Ez a telefon éjjel-nappal az éppen szolgálatban lévô

járôrautóban csörög ki. Reményeink szerint a járôrautó így
hamarabb érhet ki a helyszínre, ezzel javul a település

közbiztonsága, és a tordasiak biztonságérzete.

20/969-5963

A VERSENY KORÁBBI GYÔZTESEI:
1998.   MOLNÁR ZSOLT,  Budapest
1999.   MOLNÁR ZSOLT,  Budapest
2000. RITTLER GÁBOR, Szabadegyháza
2001. MAROSDI ATTILA, Budaörs
2002.   NÁNÁSI DÁVID, Tordas
2003.   DOBÁK TAMÁS, Érd
2004. NAGY ISTVÁN SEN., Székesfehérvár és

CSEPELI ZSOLT JUN., Tordas
2005. ÁDÁM ISTVÁN SEN., Érd és

TAKÁCS TIBOR JUN., Szabadegyháza
2006. MARKÓ GÁBOR SEN., Érd és

JÁGER ZOLTÁN JUN., Dunaújváros
2007. KÖPFL  JENÔ SEN., Székesfehérvár és

TAKÁCS TIBOR JUN., Szabadegyháza

 SPORTEGYESÜLET TORDAS

LABDARÚGÁS

Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség
AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály

2008/2009

1. forduló 08. 17. 17.30   Ercsi - Tordas
2. forduló 08. 24. 17.30   TORDAS - Iváncsa
3. forduló 08. 31. 17.30   Pátka - Tordas
4. forduló 09. 07. 16.30   TORDAS - Iszkaszentgyörgy
5. forduló 09. 14. 16.30   Magyaralmás - Tordas
6. forduló 09. 21.     16.00   TORDAS - Csákvár
7. forduló 09. 28.     16.00   Gyúró - Tordas
8. forduló 10. 05.     15.00   TORDAS - Kajászó
9. forduló 10. 12.     15.00   Pusztaszabolcs - Tordas
10. forduló 10. 19.     14.30   TORDAS - Lovasberény
11. forduló 10. 26.     13.30   Dunafém-Maroshegy - Tordas
12. forduló 11. 02.     13.30   TORDAS - Szár
13. forduló 11. 09.     13.30   Csákberény - Tordas
14. forduló 11. 15. (szo.) 13.00   Pettend - Tordas
15. forduló 11. 23.     13.00   TORDAS - Dinnyés

Az ifjúsági mérkôzések 2 órával a felnôtt mérkôzések elôtt
kezdôdnek.

MEGHIVÓ

A tordasi tenisz szakosztály

XI. TORDAS KUPA

teniszbajnokságát rendezi

2008. augusztus 23-án 9 órától

egyéniben 45 év alatt és felett,
valamint párosban, 14-tôl 99 éves korig.

Várjuk mindazok jelentkezését bárhonnan, akik kedvelik és
mûvelik valamilyen szinten a teniszt, és nem szerepelnek fel-

nôtt ranglistán az elsô 500 versenyzô között.
Nevezés a helyszínen 8 óra 50 percig

Az elsô kör veszteseinek lesz „vigasz”!!!
Nevezési díj ebéddel és frissítôvel 2.000,-Ft/fô

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyjutalom
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a teniszpályán!

A verseny támogatói
TORDASI CSÁRDA ( www.tordasicsarda.hu)

BOGLYA CSÁRDA - Sukoró
BIOPATIKA-DROGÉRIA- Tordas

Meditax-Tordas KFT. (www.meditax.hu)
GYÖRGYI ABC - Tordas

Versenyigazgató: Tóth Gábor 30-93-95-017
Versenybíró: Fehér Sándor

A 2008-2009-es tanév évnyitó ünnepsége
augusztus 31-én, vasárnap 17 órakor

lesz az iskola felsô udvarán.

Felhívás
A könyvtár díszítésére szívesen fogadunk olyan növénye-

ket, amelyek kevés fény nélkül is jól érzik magukat. Biztosan
sok háztartásban található elburjánzott anyósnyelv például, de
sötét-tûrô növény még az alokázia, a tarka sárkányfa, a zebra-
levél, a zamioculcas, a szarvasagancs páfrány is.

Elôre is köszönjük a felajánlott szobanövényeket, amelye-
ket a nyitvatartási idôben a könyvtárban lehet leadni, vagy
szeptember 1-tôl az iskola gondnokságán.


