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ÖNKORMÁNYZATI LAP

KEDVES TORDASIAK!
Az október számunkra az emlékezés hónapja volt. Lehetôségünk adódott történelmünk egy-egy hôsies eseményének,
idôszakának újragondolására, a mai életünkhöz való kapcsolására és elhatározásokra, miszerint az áldozataik nem voltak hiábavalók. Egy idôre büszkék is lehettünk arra, hogy olyan nemzet tagjai vagyunk, akiknek elôdei egykor ilyen tetteket vittek
véghez. Emlékeztünk azokra, akik még ma is köztünk élnek,
akiknek fáradságos munkája nélkül ma nem így élhetnénk kis
falunkban. Október elején az idôseket köszöntöttük, 6-án az
aradi vértanúkról szóló mûsor résztvevôi lehettünk az iskola
aulájában. 15-én a reneszánsz év kapcsán rendhagyó elôadásokat láthattunk a Mátyás korból iskolásaink elôadásaiban. 23án az 56-os forradalomról és hôseirôl emlékeztünk a hôsi emlékmûveknél.
Az önkormányzatnál is lassan közeledik az év vége az idei
év elszámolásával és a következô év költségvetéséhez szükséges koncepció kialakításával. Még ha hiányzik is az utolsó negyedév, nagy vonalakban látszik, hogy az idei évre tervezett
költségvetés a terveknek megfelelôen fog megvalósulni. A
költségvetés tervszámait év közben alapvetôen csak azért kellett változtatni, hogy pár százezres hozzájárulást betervezzünk
azokra a több milliós beruházásokra, amelyek összefogással,
társadalmi munkával valósultak meg.
Eközben fontos események is történtek az utóbbi hetekben,
melyek között voltak jók és voltak rosszak is. Ez utóbbinak tartottuk azt, hogy a csatorna beruházás során, egy korábbi, 2004ben aláírt 21,5 millió Ft-os kezességvállalásból közel 12 millió
forintot próbáltak behajtani az önkormányzaton. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az intézményeinkben dolgozók kéthavi
bérét akarta az UniCredit (korábban HVB) Bank elvinni, a Ráckeresztúr és Térsége Csatornaberuházó Víziközmû Társulat
tartozása miatt. Szerencsére idôben észleltük a dolgot és megtettük azokat a lépéseket (alszámla nyitás állami támogatások
részére), melyeket a jogszabály már régen elôírt, és amit már
2003-ban emiatt meg kellett volna tenni. Ezért, szerencsére
még eddig nem valósult meg az inkasszálás. Jelenleg keressük
a közös megoldást a bankkal és a víziközmû társulatokkal a
többi önkormányzattal együtt. Tavaly is átéltünk valami hasonlót, akkor a folyószámlánk a folyószámlahitelünk maximumán,
-25 millió forinton állt, és ehhez jöttek az állam által jogtalan
visszaigénylésnek tartott, korábban visszaigényelt közmûfejlesztési hozzájárulások, illetve kamatainak elvétele.
A jó hír viszont az, hogy októberben megszüntettük a folyószámla hitelünket, mivel a gazdálkodásunk miatt a folyószámlánk egyenlege tartósan pozitív volt. Így ellentétben más

önkormányzatokkal, akik hitelt vesznek fel, Tordas az itt élôk
és dolgozók munkájának és áldozatvállalásának köszönhetôen
gazdaságilag erôsödô pályára állt! Mindezek szükségesek ahhoz, hogy a régóta halogatott és a szükségszerû nagyberuházások (óvoda, tordas-gyúrói szennyvíztisztító) mihamarabb megvalósuljanak. Szükséges, hogy így kiemelkedjünk az átlag önkormányzatok közül és fejlôdjünk akkor is, amikor másoknál
az életben maradás a cél. De ehhez szükség van mindenkire,
akinek ez fontos. Lépjünk túl a gáncsoskodókon, rágalmazókon
és tegyük becsülettel a dolgainkat. Legyünk büszkék településünkre, az elért eredményeinkre csakúgy, mint történelmünk
októberi hôseire. Valósítsuk meg a régi és új álmainkat úgy,
ahogy ôseink a Hangya mozgalom idején tették!
November elején folytattuk emlékezéseinket szeretteinkrôl, akik már nem lehetnek velünk. Történeteket, eseményeket
idéztünk fel, melyek alapján egy kis idôre ismét együtt éltük át
a múlt pillanatait. A hónap végétôl négy héten át ismét készülünk, várakozunk annak az eseménynek a megünneplésére, ami
összeköti és átfogja az egész világot, a Megváltó megszületésére. Az áruházak bevásárló polcai mellett készítsük lelkünket is
a szent estére! Az adventi idôszak alkalmas arra, hogy ismét
átgondoljuk életünket, és ha szükséges, merjünk jó irányban
változtatni.
Juhász Csaba polgármester

Ôsz hajú öregek
Ôsz hajú kedves öregek,
kezetek már ráncos, de szívetek
épp úgy fiatal, mint lelketek.
Bárhol is vagytok, lélekben Istent
hordozzátok.
Ô viseljen gondot rátok.
Ô adjon szép nyugdíjas éveket,
éltessen erôben s egészségben titeket.
Gyógyítsa meg mi néktek a legjobban fáj!
Adjon a nehéz idôkre erôt s kitartást!
Ezért kedves öregek nem vagytok egyedül.
Isten szeret titeket.
Higgyetek benne s áldjátok Ôt,
Ô adjon még néktek hosszú, boldog életet.
Fehér Anikó

November havi mottó:
„Nincs olyan vastag bôrt igénylô hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana,
ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak szermélyes boldogulása így kívánja.” (Alekszander Szolzsenyicin)

ÚJ KOLLÉGANÔ A KÖZSÉGHÁZÁN
A Gyúró-Tordas Körjegyzôség Tordasi Hivatalában 2008.
szeptember végétôl Lévai Gyöngyi kolléganônk intézi a szociális ügyeket és kezeli az ügyiratokat. Ugyancsak ettôl az idôponttól Zaka Lászlóné (Zéman Dianna) dolgozik napi 4 órában

Önkormányzati hírek
Rendkívüli testületi ülés, 2008. október 15.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy az államháztartás
mûködésérôl szóló 217/1998 (XII. 30.) számú Kormányrendelet elôírásainak megfelelôen, állami hozzájárulások elnevezésû
alszámlát nyit, és ezen fogadja az állami költségvetésbôl érkezô
normatív támogatásokat. Ezt egyébként már 2003-ban meg kellett volna tenni, amikor a csatornázás elkezdôdött.
Rendkívüli testületi ülés, 2008. november 11.
A Milichovszkiné Szalai Ilona képviselôasszony lemondásával megüresedett képviselôi helyet - a 2006. évi választási
eredménynek megfelelôen - a sorban következô Fábián Jánosné foglalta el.
A Képviselô-testület döntött arról,
- hogy a csatornaberuházásban érdekelt másik három településsel együtt lép fel az ÁFA visszaigénylés, és a 15%-os közmûfejlesztési hozzájárulás megszerzése érdekében,
- hogy megvizsgálja, hogy a szennyvíztisztítót egy - a négy település közös tulajdonában lévô - cég hogyan tudná üzemeltetni,
- hogy a fenti feladatok elvégzésére megbíz egy pénzügyi és
adótanácsadó céget.
Rendkívüli zárt ülés, 2008. november 11.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy nem fogadja el a
pénzügyi és adótanácsadó cég szerzôdéstervezetét, helyette egy
másikat dolgoz ki.

ELHUNYT BOSNYÁK JÁNOS
Október 21-én, életének 45. évében elhunyt Bosnyák János,
az Önkormányzat karbantartó brigádjának egyik tagja. Szervezetét hosszan tartó betegsége végérvényesen legyôzte. Bosira
mindig lehetett számítani, nem volt hétköznapi ember. Egyénisége, humora, stílusa mindig derültséget váltott ki a vele együtt
dolgozókból. Emléke mindig velünk él, hiánya érezhetô lesz.
Nyugodjék békében!

hivatalsegédként. Így a hivatal - több mint egy év után - ismét
belsô helyettesítések nélkül mûködik, reméljük mindenki megelégedésére!
ISMÉT TÁMOGATÁST NYERTÜNK
A közterületek és árkok karbantartására ismét közhasznú
pályázatot hirdettek, melyre önkormányzatunk is pályázott.
Sikerült 3 fôt találnunk, akikre az október 1-tôl december 31ig terjedô idôszakra 90 %-os támogatást kapunk. A támogatás
összege 782 235 Ft.

DDGÁZ
Az idei év költségvetése készítése során - a pénzügyi bizottság egyik tagjának javaslatára - tavasszal elindítottuk a hivatalos eljárást annak érdekében, hogy csökkenthessük a gázszámlában foglalt alapdíj mértékét. Április óta tartó, többszöri levélváltás és telefonos egyeztetés után sikerült elérni, hogy az EON
(korábban DDGÁZ) emberei kijöjjenek és megvizsgálják az iskola gázóráját. Kiderült, hogy a kazánok teljesítménye alapján
elég lenne két mérettel kisebb is, így a fizetendô alapdíj közel
félmillió forinttal lehetne kevesebb évente. Megbíztunk egy
tervezôt az ehhez szükséges tervek elkészítésével, melyek elfogadása után az EON az alapdíjat az elsô kérelemtôl számítva,
visszamenôleg jóváírja.

HULLANAK A FALEVELEK
...takarítjuk, gereblyézzük napról-napra, de másnap ismét
ugyanaz a látvány fogad bennünket az utcán, a házunk környékén. Szép, hogy ezt valóban összeseperjük, de kevésbé szép,
amikor a leglehetetlenebb idôpontokban meggyújtjuk az öszszekotort kupacot és füstölög órákon át. Nyitnánk az ablakot
szellôztetni, szerencsére jó idô van, a szélre, napra bíznánk a
ruhák száradását, de nem lehet. Nem volna jó ezt este elintézni,
amikor már mindenki behúzódott és talán nem zavarnánk vele
senkit sem? Sokan megköszönnénk.

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS
Régi kéréseket teljesített az Önkormányzat, amikor a Somogyi és a Vajda János utcák keresztezôdésébe közvilágítási
lámpát szereltetett. A fejlesztést a Cifra-pincét felújító Turu
Gábor támogatta a lámpatest árának kifizetésével, amit ezúton
is köszönök. Ugyancsak lámpa került a Szabadság utca 150 sz.
elé, mely a Bosnyák lovarda elôtt lévô kis beugró utcarészt világítja meg.

HELYREIGAZÍTÁS
A Tordas Értékei újság legutóbbi két számában Márki Ferenc hazudott a bérezésemet illetôen, ezért kértem, hogy az újságnak írt levelemet (az idôközben történt pontosítással) teljes
egészében közöljék.
A korábbi polgármester és a jegyzô együtt került 12,28
millió forintba a falunak, mely az akkori költségvetésnek 5 %a volt (2006. évi adatok). A jelenlegi polgármester az idôközben országosan korrigált bérekkel 7,4 millió forintba kerül a
falunak (bér+járulékok+költségek+juttatások, és nem bruttó,
mert ennek itt nincs értelme), ami a jelenlegi költségvetés 2,4
%-a. A körjegyzô 0 forintba kerül a településnek, így 4,88
millió forint éves szinten a megtakarítás.
Juhász Csaba polgármester

SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK
Önkormányzatunknak sikerült együttmûködési szerzôdést
kötni a Baptista Szeretetszolgálattal. A szerzôdés keretében a
településünkön élô rászorultak kapnak segítséget. Az elsô szállítmány a napokban érkezett. Fejenként 3 kg lisztet, 3 kg cukrot,
2 kg tésztát, 1 csomag kekszet és müzli szeleteket kapnak, közel 350-en.
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ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról,
- az üdülô vagy zártkerti ingatlanok és a vízzel ellátott építési
(üres) telkek vízhálózatának víztelenítésérôl se feledkezzenek
meg,
- víztelenítéskor a vízmérô elôtti, utca felôli csapot (szelepet)
zárják el, a belsô csapot hagyják nyitva, így a vízmérôbôl is el
tud távozni a víz!

Tisztelt Adózók!
Felhívom figyelmüket, hogy aki eladta gépjármûvét, de
még nem jelentette be az okmányirodában, az év végéig okvetlen tegye meg! A 2004. óta hatályos jogszabály szerint csak akkor mentesül a szabályos adásvételi szerzôdéssel rendelkezô
volt tulajdonos a következô évi gépjármûadó fizetés alól, ha az
eladás évében az okmányirodában bemutatta, láttamoztatta azt.
Különösen fontos ez akkor, ha az új tulajdonos „elfelejti” átíratni az autót év végén, csak a következô évben teszi meg. Ez
azt hozza magával, hogy az átírás utáni évtôl fizeti az adót.
(1991. évi LXXXIV. tv.) Aki január elsején tulajdonosként szerepel, egész évben fizet, kivéve, ha kivonatja jármûvét a forgalomból. Ideiglenes kivonás után 6 hónap múlva automatikusan
visszakerül a forgalomba, újra kell érte fizetni. Errôl az okmányirodán keresztül kapom az értesítést, csak ezután törölhetem, illetve vétel esetén írhatom elô az adót. Az új, vagy újra
forgalomba helyezett gépjármû után a következô hónaptól kell
fizetni.
2007-tôl a módosított 1991. évi LXXXII. gépjármûadóról
szóló tv. új adótételeket tartalmaz. Ezután kilowatt teljesítmény és a gépjármû életkora alapján fizetjük az adót.
Mértéke:
a gyártás évében és az azt követô 3 naptári évben: 300 Ft/kW,
a gyártási évet követô 4-7. naptári évben: 260 Ft/kW,
a gyártási évet követô 8-11. naptári évben: 200 Ft/kW,
a gyártási évet követô 12-15. naptári évben: 160 Ft/kW,
a gyártási évet követô 16. naptári évben és utána 120 Ft/kW.
Így adózik a személygépjármû, ideértve a 2-3 kerekû motorkerékpár, mely 45 km/óránál gyorsabb, 4 kerekû, mely 550
kg-nál könnyebb. A környezetvédelmi besorolás csak a teherautóknál érvényesül.
A tehergépjármûvek, utánfutók kis különbséggel adóznak
mint eddig (1 200 Ft/100 kg).

Használaton kívüli ingatlanja vízmérôjének téli víztelenítését - szolgáltatási területünkön, lakossági fogyasztóinknak bejelentés alapján, díjtalanul elvégezzük. Intézményi és közületi fogyasztóink részére megrendelés alapján, díjazás ellenében végezzük el a munkát.
Keressék helyi dolgozóinkat, vagy Bicskei üzemmérnökségünket a 40/200-341-es telefonszámon! A bejelentést, megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével. Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ:
www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRt.

Gallyazás!
A villamosmû biztonsági övezetérôl szóló GKM 122/2004.
(X. 15.) számú rendelet 16. §. (11) bekezdése szerint a biztonsági övezet környezetében levô fák, bokrok ágait az ingatlan
tulajdonosa (kezelôje) köteles rendszeresen eltávolítani, ha
azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik.
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme:
- Kisfeszültségû (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a vezetéktôl mért 1 méteres távolság,
- Középfeszültségû (1-35 kV-os) hálózat esetén: a szélsô vezetéktôl oldalirányban mért 5-5 méter, illetôleg 2,5-2,5 méter,
belterületre (ha fokozott biztonsági elôírások betartásával létesült),
- Nagyfeszültségû (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalomban
lévô szélsô fázisvezetékek függôleges vetületétôl számított 1313 méteres távolság.

Aki 2008-ban vásárolt, vagy adott el ingatlant Tordason,
bejelentési kötelezettsége van.
Ugyanígy az építés után használatba vett épületek bejelentése is kötelezô, még ha nincs is használatbavételi engedélye
(különösen az öreghegyi épületek).
Sajnos a Földhivatal nem értesít a változásokról. Ezért kérem, hogy január 15-ig jelentsék be a változást!

Veszélyek a gallyazás elmaradásából
A közép- és kisfeszültségû hálózatok mentén elmaradt
gallyazásból több probléma adódik:

A II. félévi adóbefizetés határideje szeptember 15-én lejárt.
Aki befizette adóit, annak köszönet érte. Aki nem fizette be,
annak október 10-e körül tértivevényes felszólítást küldtem,
hogy rendezze tartozását október 20-ig. Páran még nem vették
a fáradságot a levél átvételére sem. Még csak nem is telefonáltak, hogy nem tudnak bejönni érte.
Sajnos még a felszólítás ellenére is nagyon sokan nem fizettek. Ezért megkezdôdött a hátralékosok kigyûjtése és folyamatosan bírósági végrehajtásra átadása.
Tájékoztatom a hátralékosokat, hogy a végrehajtás díja
több ezer forint, (legalább 6 000 Ft) melyet az adózónak kell
megfizetnie az adótartozáson felül. Érdemes megfontolni a befizetést !
Dr. Matota Kornél
körjegyzô

a) Életveszély: ha valaki felmászik ilyen nem gondozott fákra,
vagy azon dolgozik, a vezetékhez közel esô ágakat mozgatva
a hálózaton zárlatot okozhat, ami akár áramütéssel is járhat.
b) Hálózati üzemzavarok veszélye is fennáll, mivel a vezetékek, csatlakozók mellé- és belenövô - szél mozgatta - faágak,
a hálózatokra rádôlô magas fák kisebb-nagyobb kiterjedésû
áramszüneteket okoznak. Az áramellátás hiányában leállhat a
termelés, más szolgáltatások (telefon, internet, fûtés, vízellátás
stb.) sem mûködnek, károk keletkeznek, ami bosszúság a Vételezônek, és a Szolgáltatónak egyaránt. Még a szigetelt légvezetékes hálózaton is megtörténhet a baj: a szigetelés viszonylagos védelmet nyújt, de ha a faág ledörzsöli (miközben fújja
a szél), észre sem vesszük, de már nem szigetelt vezetékként
viselkedik.
A vezetékek körüli elhanyagolt fák tehát balesetveszélyesek, komoly károkat okozhatnak! A felelôsség a terület tulajdonosát is terheli!

Lászlóné Szabó Julianna
adóügyi fôelôadó

TÉLEN A
VÍZMÉRÔK
ELFAGYHATNAK!

Megoldási javaslataink
- Kérjük, hogy rendszeres metszéssel akadályozzák meg a növényzet benövését a vezetékek környékébe vagy a nagyon intenzíven növô fákat távolítsák el a biztonsági övezetbôl!

Télen a vízmérôk, sôt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját - a jogszabályok szerint - Önnek, a fogyasztónak kell megfizetnie. Ennek
elkerülésére kérjük, hogy:

- Az elhanyagolt fákon - a vezeték veszélyes közelségében
folytatott munkavégzéshez egyeztetett idôpontban - feszültségmentes állapotot biztosítunk!

- a vízmérôaknákat (vízmérôhelyeket) hôszigetelés szempontjából ellenôrizzék,
- a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék
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- A késôbbi problémák megelôzhetôk, ha a lakosság is ismeri
és betartja a vezeték alatti fa telepítések szabályait. Olyan fák
telepíthetôk, amelyeknek ágai - a fa véglegesen kifejlett állapotában is - legalább 2 méterrel elmaradnak a nagyfeszültségû
vezetékektôl!

Ismét lesz falufásítás!
Tordas Önkormányzata jóvoltából és szervezésében - a tavaszi fásítás folytatásaképpen - ôsszel is lesz falufásítás.

November 22-én szombaton,

Gallyazáshoz, vagy favágáshoz szükséges feszültségmentesítéshez az EON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-nél a
következô illetékes területgazdát lehet keresni:

9 órakor találkozunk
a Községháza elôtt.

Név: Zimmermann Márton
Telefon/Fax: 06-30/989-9347, 22/525-410
E-mail: marton.zimmermann@eon-hungaria.com

Szeretettel várjuk mindazokat akik
egészséges és szebb falut szeretnének.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét arra, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelôsséget nem vállalunk!
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az elôbbi rendeletben
foglalt gallyazási kötelességének teljesítését elmulasztja, társaságunk a közcélú hálózat biztonságos mûködtetése érdekében saját költségén elvégzi a szükséges munkákat, eleget téve
a törvényben elôírt kötelezettségnek (2001. évi CX. törvény
22. §. 72.). A veszély elhárítása érdekében végzett munkálatokat az érintett ingatlan tulajdonosa (kezelôje) tûrni köteles.
Annak ellenére, hogy Társaságunk szakképzett alvállalkozókat foglalkoztat, a munka kimenetele nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt a tulajdonos maga végezné, hiszen társaságunk
fô szempontja - érthetô módon - a biztonságos üzemeltetés.

A szombati családi ebédre
mindnyájan hazaérünk.
Kedvenc ásódat hozd magaddal!
Botta Pál

Újszülöttek ajándékfája
A tavaszi hagyomány folytatásaképpen Tordas Önkormányzata ajándékfával szeretné meglepni azokat a gyerekeket,
akik 2008-ban születtek. Ezek a fák (támasztókaróval, lágy fakötözôvel együtt) november 22-én (szombaton) délelôtt 8-12
óra között vehetôk át a Tordas, Rákóczi utca 40. alatt található
faiskolában (a fák természetesen saját kertbe ültethetôk).
Választható fafajok a helyszínen: nyírfa, kislevelû hárs,
nagylevelû hárs, fekete fenyô, virágos kôris, magas kôris, török mogyoró, kínai csörgôfa, turkesztáni szil (szilfavészre nem
érzékeny), hegyi juhar, platánlevelû juhar, vadgesztenye, platán, fekete dió.
Botta Pál

EON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
November elsô hétvégéjén az EON megbízottjai kivágtak
négy fát az iskola és az új fahíd közötti sétány melletti fasorból.
A négy fát kb. 15 évvel ezelôtt rossz helyre ültették, így sorsukat nem kerülhették el.
Juhász Csaba polgármester
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INFORMÁCIÓSZABADSÁG
A Kisbíró 2008. októberi számában Információszabadság címmel közölt cikk mellékleteként megjelent táblázatból kimaradt néhány sor. Az alábbiakban közöljük a teljes táblázatot. A hibáért elnézést kérünk a szerzôtôl és az olvasóktól. (Szerk.)
Kérdéskör

Elérhetô volt-e a testületi ülések jegyzôkönyve nyomtatott formában (a könyvtárban)?
Elérhetô volt-e a testületi ülések jegyzôkönyve elektronikus formában (a honlapon)?
Megjelent-e a honlapon a Képviselô-testületi ülések meghívója?
Készült-e hangfelvétel a Képviselô-testületi ülésekrôl?
Részletes jegyzôkönyv készült-e a Képviselô-testületi ülésekrôl?
Hány oldalas volt átlagosan egy testületi jegyzôkönyv (mennyire volt részletes)?
Hány testületi ülés volt egy évben átlagosan?
Hány határozatot hozott egy évben a Képviselô-testület?
Volt-e közmeghallgatás a falut érintô nagyobb változásokról (pl. jelentôs területek
belterületbe vonása, lakóparkok létrehozásnak engedélyezése, téglagyár kérdése)?
Volt-e népszavazás a falut érintô nagyobb változásokról (pl. jelentôs területek
belterületbe vonása, lakóparkok létrehozásnak engedélyezése, téglagyár kérdése)?
Tájékoztatták-e a falu lakosságát arról, mekkora a polgármester és a jegyzô bére,
milyen egyéb juttatásokat kaptak (pl. életbiztosítás, szemüvegpénz)?
Tájékoztatták-e a falu lakosságát teljeskörûen arról, hogy milyen vagyontárgyak
kerültek értékesítésre, mennyiért és kinek?
Elérhetôek voltak-e hivatali ügyintézéssel kapcsolatos nyomtatványok,
kérelmek elektronikus formában a honlapon?
Volt-e információ az önkormányzat bankszámla számairól a honlapon?
Volt-e lehetôség a honlapon egy külön menüponttal kérdések,
észrevételek elküldésére?
Hány oldalas volt egy átlagos Kisbíró?
Hányszor jelent meg egy évben a Kisbíró?
Volt-e részletes, összegszerû felsorolás arra vonatkozóan, hogy mire
hány forintot költ az önkormányzat?
Volt-e információ az adóbevételek alakulását illetôen a Kisbíróban?

2006. október 1.
elôtt
után
NEM
IGEN
NEM
IGEN
NEM
IGEN
NEM
IGEN
NEM
IGEN
2-5
10-20
10-12
több mint 20
2006-ban 96 2007-ben 269
NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Nem volt vagyonértékesítés

NEM
NEM

IGEN
IGEN

NEM
10-12
kéthavonta

IGEN
20-24
2008. szep.-tôl havonta

NEM
NEM

IGEN
IGEN

Hajbin Tímea

Hogy is indult a csatornázás?
kettévált (Ráckeresztúr-Tordas és Martonvásár-Gyúró). Arról a
Víziközmû Társulat nem adott tájékoztatást, hogy hány tordasi tag jelent meg az alakuló ülésen.

Mivel nagyon kevesen vagyunk, akiknek van némi fogalma
róla, miért is vergôdünk a „csatornahálózat csapdájában”, engedjenek meg egy rövid áttekintést, hogy is indult történetünk!
A forrásokat minden esetben a kijelentés mellé írtam, és
igyekszem saját véleményemet a történtekrôl mellôzni.

● 2002. május
Megkötöttük az elsô LTP (Lakástakarékpénztár) szerzôdést
(szerzôdéses összeg 1.400.000 forint), amit késôbb a lebonyolítók visszakértek, és mindenkinek új szerzôdéseket kellett aláírni 2003. év végén (a szerzôdéses összeg ekkor már 4.080.000
forint). A két idôpont között a következô jogszabályváltozások
történtek „22. § (1) Az állami támogatás éves mértéke a lakáselôtakarékoskodó által az adott megtakarítási évben a lakástakarékpénztárnál az adott szerzôdés alapján betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint.” (hatályos 2003. április 1tôl, elôtte évente maximum „harminchatezer forint” volt).
Tehát a maximális mértéket kihasználva az állami támogatás
megduplázódott. Ez a növekedés Tordas esetében azt jelentette, hogy a maximális támogatást kihasználva, vagyis 20.000
forintot fizetve (amelybôl az ígéretek szerint a lakosnak 1.000
forintot kellett fizetnie, az ÖKOTÁM Alapítványnak pedig
19.000 forintot), 65 hónapos futamidôvel a finanszírozási
rendszerbe bekerült plusz 3000 Ft/hó állami támogatás, vagyis
összesen 65 hó x 617 fô x 3000 forint = 120.315.000 forint!, a
négy településre pedig kb. 592.800.000 forint!

● 1999-2000
„Ráckeresztúr még 1999-ben 5 település csatorna hálózat kiépítését tervezte segíteni társulás létrehozásával” Ercsi késôbb
kilépett, már a mûszaki tervezés is csak a 4 település részvételével történt. (Elôterjesztés a 2005. október 24-i együttes Képviselô-testületi ülésre). 2000. áprilisában együttmûködési megállapodás született.
● 2000. december 12.
KAC pályázat benyújtásáról döntött a Képviselô-testület. A
KAC pályázatra benyújtott dokumentumok szerint a beruházás
nettó költsége: 3.234.569.000 Ft. Nem nyertünk a pályázaton.
● 2001. december 14.
A Képviselô-testületi ülés jegyzôkönyve szerint: „Farkas János
polgármester a továbbiakban kérte a képviselôket kellôen gondolják át az elôzô nap Ráckeresztúron hallott, a négy település
csatornahálózata építésére vonatkozó ajánlatokat. ...Az ÖKOTÁM 2000 beruházási rendszerrel megépülô csatornahálózat
és tisztítómû sok-sok elônnyel rendelkezik, mérlegelése fontos
és érdemes. Konkrét számadatok birtokában még január elsô
felében döntést kell hoznunk a témában.” Döntés csaknem két
évvel késôbb, 2003. szeptemberében született.

● 2002. október 25.
A fenti dátumozású érkeztetô pecséttel ellátott levél a Fejér
Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetôjétôl érkezett:
„Kötelességemnek tartom, hogy Polgármester Úron keresztül
gondolatébresztô figyelemfelhívással forduljak az érintett képviselôtestületekhez, megosztva egyúttal a törvényességi ellen-

● 2002. április 26.
Megalakult a Víziközmû Társulat, majd 2003. június 26-án
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ôrzési munkám során nyert, vagy más megyékbôl származó
szakmai tapasztalataimat, ismereteimet.” Gelencsér József felhívta a figyelmet arra, hogy 2002. május 22-i hatállyal számos
olyan jogszabálymódosítás következett be, amely a szennyvízberuházással kapcsolatos. Felhívta pl. részletesen is a figyelmet arra, hogy a közmûfejlesztési hozzájárulás után igényelt
15%-os állami visszatérítés szabályozása változott; éppen
ugyanazt írta le, mint 4 évvel késôbb az Állami Számvevôszék,
amikor megállapította, hogy majd’ 100 millió forintos jogtalan
állami támogatást vettünk igénybe. Felhívta továbbá a figyelmet az önkormányzat eladósodására vonatkozó igen szigorú
szabályokra is. (Ezt kétszeresen is sikerült megszegni, amikor
elôször a maximum mértékig kezességet vállalt a Képviselôtestület, majd likvid hitelt vett fel 2004-ben, és az ÁFA finanszírozására is kölcsönt kért.)
Ezt a dokumentumot a volt polgármester a jegyzôkönyvek
tanúsága szerint soha nem vitte a Képviselô-testület elé, így
a képviselôk a figyelmeztetésrôl nem is tudtak!

mûködéssel kapcsolatban a Közpénzügyi Államtitkárság fenti
álláspontját a településen lakók is megismerik.” A levél címzettje Márki Ferenc volt, a jegyzôkönyvek tanúsága szerint ez
a levél sem került a képviselôk elé, és emlékeim szerint a település hivatalos honlapján, újságjában, vagy szórólap formájában sem juttatták el a lakossághoz az Államtitkár Úr kifejezett
kérése ellenére.
● 2003. szeptember 2.
A Képviselô-testületi ülés jegyzôkönyve szerint határozott a
testület, hogy a szennyvízberuházást az ÖKOTÁM beruházási
rendszer igénybevételével kívánja megvalósítani. Elfogadták
az ÖKOTÁM Alapítvány támogatási keretszerzôdését, a Gesztori Megállapodást, és a Társberuházói szerzôdést, amelyben
BRUTTÓ 4,9 MILLIÁRD forint szerepelt, mint a beruházás
teljes költsége (ÁFÁ-val!) A Társberuházói Szerzôdés ezek
után aláírásra került, tehát mindegyik Képviselô-testület elfogadta. A tordasi Képviselô-testületi ülés elôterjesztésébôl hiányzott az 1. sz. Melléklet – Finanszírozási terv és a Bankkal
kötendô finanszírozási szerzôdés (2. sz. Melléklet). A martonvásári Képviselô-testület úgy fogadta csak el a megállapodást
és a szerzôdést, hogy azok aláírását csak az 1. és 2. számú
melléklet ismeretében lehet megtenni. A másik 3 önkormányzat esetében nincs ilyen kitétel.

● 2003. február 18.
A Képviselô-testületi ülésen Rácz József a következô kérdést
tette fel: „A csatorna beruházás ÁFA tartalmával mi lesz?” Választ sem azon, sem másik ülésen nem kapott, a tordasi önkormányzat nem bízott meg szakértôt a kérdés tisztázására. Az
APEH viszont nem adta vissza a beruházás ÁFÁ-ját, amely
összesen 1,2 MILLIÁRD forint volt.

● 2003. december 18.
Farkas János polgármester aláírja a Geotorr Kft-vel a fôvállalkozói szerzôdést. A szerzôdésben szereplô beruházási összköltség 4,9 MILLIÁRD forint+ÁFA, vagyis 6,1 MILLIÁRD forint. Mint láthatjuk a beruházás értéke 3,5 hónap alatt
1,2 MILLIÁRD forinttal megemelkedett! Hogy miért, arra
még idáig senki nem tudott válaszolni. Ráadásul a Képviselôtestület nem erre adott felhatalmazást a polgármesternek.

● 2003. március 18.
A Képviselô-testületi ülésen Cifka János a következôket
mondta: „a csatorna beruházás megkezdéséig szükséges megtalálni az üzemeltetôt, aki a beruházás folyamatában a szükséges mértékig jelen lehet, ellenôrizhet.” Az üzemeltetéssel a mai
napig is különféle problémák vannak, 2006. október 1-jén nem
volt tisztázva a kérdés, hogy ki üzemelteti a tisztítót, milyen
konstrukcióban és mennyiért. A jelenlegi probléma fô oka,
hogy a tordasi és gyúrói Képviselô-testület - látva az igen magas üzemeltetési költségeket - egy saját szennyvíztisztító megépítését tervezi, ezért nem gondolkodik a tulajdonában álló vagyon hosszú távra történô (35 év) koncesszióba adásától.
Az ezen az ülésen hozott határozatból:
„A közös beruházásban Ráckeresztúr Önkormányzata – mint
gesztor – végzi a szennyvízberuházás pénzügyi finanszírozását
a fôvállalkozó által az önkormányzat nevére kiállított számlák
alapján. Az esedékes számla összegének kifizetése a Víziközmû Társulat által költségarányosan lehívott hitelbôl történik,
amely tartalmazza az ÁFA összegét is... a hitelek visszafizetésének biztosítékául a minden társönkormányzat a társulati érdekeltségi területén lévô – az önkormányzat területéhez tartozó – érdekeltek érdekeltségi hozzájárulásáért legfeljebb a törvényben meghatározott mértékig készfizetô kezességet vállal.”. Az elôterjesztésben nem volt semmiféle számszaki levezetés, amely azt mutatta, mire is vállalt kezességet az önkormányzat!
„Tekintettel arra, hogy a teljes beruházás a Víziközmû Társulat
érdekeltjeinek érdekeltségi hozzájárulása megelôlegzésére felvett hitelbôl történik, így a beruházás után visszaigényelhetô
ÁFA összegét az önkormányzatok közcélra ajánlják és az
ÖKOTÁM Szennyvízberuházást és Szennyvíztisztítást Elôsegítô és Támogató Kiemelten Közhasznú Alapítvány számlájára
utalják.”

● 2004. február 25.
Megkötik a hitelszerzôdést a Bankkal, összességében 4,9
MILLIÁRD forint összegben, de a szerzôdésben az áll, hogy
ez csak a beruházás NETTÓ értékére ad fedezetet. Váci Gyula
a fôvállalkozó nevében ugyanezen idôponttal a következô nyilatkozatot tette: „Alulírott, Váci Gyula a Geotorr Kft. (1021
Budapest, Budakeszi út 73/f) ügyvezetô igazgatójaként kijelentem, hogy Martonvásárhely, Tordas, Ráckeresztúr és Gyúró
települések szennyvízcsatornázási és telepítési beruházásához
a Geotorr Kft. biztosítja a beruházás idôtartamára az Áfá-t
ÁFA faktoring hitel formájában, amennyiben az Önkormányzatok a visszaigényelt Áfá-t engedményezik a Geotorr Kft.
részére a hitel visszafizetéseként.”
A szerzôdés a jegyzôkönyvek tanúsága szerint nem volt a
Képviselô-testület elôtt, tehát kétséges, hogy volt polgár-mesterünknek volt-e joga az aláírására, ugyanis majd’ egy évvel
korábban egy bruttó 4,9 milliárdos beruházás megvalósításáról
és annak teljes egészében hitelbôl történô finanszírozásához
járult hozzá a Képviselô-testület. Így 1,2 MILLIÁRD forinttal megnôtt a beruházás értéke! Az ÁFÁra nem volt
fedezet, készfizetô kezességet a Képviselô-testület a bruttó 4,9
milliárdos beruházás finanszírozásához vállalt.
● 2004. március 16.
Márki Ferenc és Tóth Zoltánné nyilatkozatot állít ki a számlavezetô bankunk felé, hogy a beruházási hitelre készfizetô kezességet vállaltunk (ami akkor 21,5 MILLIÓ forint volt), így a
hitelezô bankot inkasszó jog illeti meg. Ezzel egyidôben elmulasztották azt a jogszabályi kötelezettséget teljesíteni, hogy a
kötelezô feladatokra érkezô állami normatívákra külön alszámlát köteles nyitni az az önkormányzat, amely készfizetô
kezességet vállal. Így állhatott elô az a helyzet, hogy 2 hete,
amikor a hitelezô bank 11 MILLIÓ forintos inkasszót nyújtott
be, mert a Víziközmû Társulat nem tudta teljesíteni kötelezettségeit, akkor rendkívüli testületi ülést kellett összehívni, majd
személyesen eljárni számlavezetô bankunknál és a Magyar
Államkincstárnál, hogy ne vigyék el az önkormányzat dolgozóinak fizetését.

● 2003. május 15-i dátummal
Keller László, a Miniszterelnöki Hivatal Közpénzügyi Államtitkára szintén küldött egy levelet, melyben a következôket írja:
„Szeretnénk felhívni az Ön és a tisztelt Testület figyelmét arra,
hogy az ÖKOTÁM támogatási konstrukcióját közpénzügyi
szempontból igen aggályosnak ítéljük, melyet több forrásból
származó információ is megerôsít... Az ÖKOTÁM által az önkormányzatoknak kínált konstrukció jogszabályi háttere megváltozott... Úgy gondoljuk, hogy az alapítvánnyal való együttmûködés nem szolgálhatja az Önök településének érdekeit...
Kérjük, hogy jelen levelünket az önkormányzati testületi tagokkal szíveskedjen megismertetni és külön köszönjük, ha az
önkormányzat és az ÖKOTÁM Alapítvány közötti együttmû-

● 2004. március 18.
Megkötik az elsô ÁFA-kölcsönrôl a megállapodást, miszerint
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maga a számla kiállítója (vagyis a Geotorr Kft.) ad kölcsönt,
hogy a számla ÁFA tartalmát teljes egészében meg tudja az
önkormányzat fizetni. Az elsô ÁFA bevallás 2004. április 20án került benyújtásra. Farkas János a szerzôdés aláírására nem
kapott felhatalmazást a Képviselô-testülettôl, de nem is
kaphatott volna, ugyanis a készfizetô kezességvállaláson felül
nem vállalhatott volna több kötelezettséget az önkormányzat.
A törvénytelenséggel kapcsolatban Márki Ferenc jegyzô nem
tett semmit, noha neki kellett volna észrevételezni a jogszabálysértést.

Mit tettünk 2006. óta, milyen problémákat kellett
megoldanunk?
(Ezekrôl a korábbi Kisbíró számokban már tájékoztattuk Önöket, így csak felsorolást közlünk.)
2007-ben kormányrendeletek alapján elkezdték visszaszedni az önkormányzatoktól az Állami Számvevôszék által jogtalannak mondott állami támogatás kamatait. 2007. év végén
mínusz 25 millió forinton állt emiatt a bankszámla egyenlegünk, és folyamatos inkasszóval emelte le az Államkincstár az
összegeket. A kilátástalan helyzetbôl a pályázaton nyert pénz
vezetett ki bennünket. Az Államkincstár határozatait folyamatosan bíróságon támadtuk, a beszedés felfüggesztését kértük,
hiába. Végül 2008-ban az Alkotmánybíróság az eljárást jogtalannak ítélte (azt viszont nem vizsgálta, hogy a pénzt jogosan
igényeltük-e, így a történetnek sajnos nincs vége), de még mindig kétséges, hogy azt a több millió forint kamatot, amely az
Alkotmánybíróság döntéséig merült fel, ki kell-e fizetnünk.
Ezügyben is jogorvoslatot vettünk igénybe.

●

● 2004. június 11.
A Magyar Államkincstár figyelmeztet arra, hogy a 15%-os állami támogatást csak a tényleges lakossági befizetésekre lehet
igényelni, az ÖKOTÁM által befizetett összegekre nem. Ebbôl
a problémakörbôl kifolyólag állapított meg az Állami Számvevôszék két évvel késôbb 100 milliós nagyságrendû jogtalan támogatást Tordas esetében, amely összeg kamatait 2007. év végén inkasszóval érvényesítette az Államkincstár, csôdhelyzet
szélére sodorva az önkormányzatot.
● 2004. szeptember 14.
A Képviselô-testületi jegyzôkönyvbôl: „A polgármester a továbbiakban ismertette a csatornaépítés ÁFA visszaigénylésével kapcsolatos intézkedéseket. Ennek értelmében eddig az
APEH még nem fizetett vissza egy forint ÁFÁ-t sem, mert
annak jogosságát vitatja. Ez ügyben eljáró jogászok szerint
csak akkor van reális esély a visszafizetésre, ha az önkormányzat a jövôben elkészülô csatorna rendszert saját maga mûködteti és erre saját költségvetési intézményt alakít.” „Márki Ferenc jegyzô elmondja, hogy a saját költségvetési intézmény
alakítását nem lehet ilyen elôkészületlenül megvitatni”. A testület elnapolta a kérdést.

●

Szintén 2007-ben az ÁFA ügyben Legfelsôbb Bírósági ítélet
született, miszerint nem jár vissza az 1,2 MILLIÁRD forintnyi
ÁFA. Az Áfa egy részének hitelezôjével (amely cég a beruházás kivitelezôje volt – Geotorr Kft jogutóda) ezután többször
tárgyalást folytattunk. Próbáltuk képviselni azt az álláspontot,
amit elôdeink szóban elmondtak, hogy arról volt szó, hogy
csak akkor kell fizetnünk, ha megkapjuk az APEH-tól az öszszeget. Sajnos az aláírt megállapodások ettôl eltérôek voltak.
A követelés végül átkerült egy Váci Gyula által tulajdonolt másik céghez, amely adósságrendezési (csôd-) ejárást kezdeményezett az ügyben (2008. nyarán). A helyzet megoldására jogi
szakértôk segítségét kértük.

● 2004. november 2.
Az aláírt megbízási szerzôdés alapján a mûszaki ellenôr megbízási díja 50.000 forint+ÁFA /mérnöknap.

●

Üzemeltetés tekintetében már 2005-ben megtörtént a közbeszerzés kiírása a gesztor önkormányzat által, azonban az eljárás eredménytelenül zárult. Az okokat pontosan nem ismerjük.
Hivatalba lépésünk után láttuk, hogy nem megoldott az üzemeltetés. 2007. januárjában a Képviselô-testület határozatot
hozott, hogy közbeszerzési eljárást kell kezdeményezni 2007.
március 31-ig. Ezzel egy idôben, maximum egy évre vállalkozói szerzôdés aláírására jogosítottuk fel a gesztor önkormányzatot (Ráckeresztúr) a Geotorr Zrt-vel. A közbeszerzés ismét
meghiúsult, mondván határérték alatti a munka, így Ráckeresztúr szerzôdést kötött a Geotorr Zrt. jogutódjával, aki alvállalkozóként a Scwander Kft-t alkalmazta (amelynek képviselôje Váci Gyula oldalán részt vett a 2007. évi közmeghallgatáson). Mivel a fôvállalkozó nem fizette ki az alvállalkozó
teljesítményét, így 2008. tavaszán közvetlenül a Scwander Kftvel kötött szerzôdést az üzemeltetô. Jelenleg jogi megoldást
keresünk arra, hogy az üzemeltetés kérdése hosszú távra megoldódjon, illetve ezzel párhuzamosan a beruházás ÁFÁ-ját, ha
lehetséges, „lelakjuk”.

● 2005. június 21.
A Képviselô-testület döntött a Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény alapításáról. Az elôzô elôterjesztés óta eltelt 9 hónap,
noha a volt polgármester információi szerint ez volt a legnagyobb kockázata annak, hogy az önkormányzat nem kapja
vissza beruházásának ÁFÁ-ját (Tordas esetében 169 MILLIÓ
forint). Az elôterjesztett Alapító Okirat a bevezetô adatok nélkül egy oldalas!
● 2005. szeptember 13.
Farkas János tájékoztatja a Képviselô-testületet, hogy a mûszaki átadás megkezdôdött.
● 2005. október 24.
A 4 település együttes testületi ülésen határozatot hozott: „Az
önkormányzat megbízza a gesztor település (Ráckeresztúr)
polgármesterét és jegyzôjét, hogy a szenyvíztisztító telep közbeszerzési dokumentációit készíttesse elô, azt írassa ki.”
Váci Gyula tájékoztatta a jelenlévôket, hogy a kész rendszert
az önkormányzatoknak saját maguknak kell üzemeltetni, ez
szerinte az ÁFA visszaigénylés feltétele.

Az üzemeltetési engedély ügyében többször egyeztettünk a
hatósággal, ahol azt az információt kaptuk, hogy addig Gyúrónak és Tordasnak nem adnak engedélyt, ameddig azt Martonvásár nem szerezte meg.

●

● Látva a magas üzemeltetési költségeket, Gyúró községgel
egyetértésben elindítottuk az új szennyvíztisztító tervezését,
illetve a finanszírozási elképzelések egyeztetése is elkezdôdött. A lakosság további terhelésével nem számolhatunk.

2005. december 20.
Farkas János elmondja, hogy a szerzôdésben rögzített határidô
a beruházás befejezésére 2005. június 30. volt, de még nincs
kész. Tájékoztat arról is, hogy a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet „rosszul értelmezett jogszabályi hivatkozással nem akarja megadni az üzemeltetési engedélyt a polgármesteri hivatalok részére, ezért a már korábban
e célra létrehozott intézménnyel fogjuk a feladatot megoldani”.
A tervezet szerint a 2 fô dolgozó bére meghaladja az évi 5 millió forintot, fedezete a lakosok által megfizetett díj lesz.
●

A beruházás mûszaki állapotát tekintve is sok aggály merült fel, fôleg 2008. folyamán, amikor leállt a tisztító. Errôl a
Kisbíróban részletesen olvashattak. A garanciális javítások tekintetében többször írásban szólítottuk fel a beruházás kivitelezôjét, de a mai napig nem teljesítette maradéktalanul a több
mint egy éve fellistázott problémákat.

●

● 2006. október
Megtörtént a mûszaki átadás-átvétel.

A finanszírozás tekintetében is problémák merültek fel,
ugyanis a Víziközmû Társulat nem tudja fizetni a 4,9 MILLIÁRDos hitel kamatait (63 millió forint) sem szeptember óta.

●
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A bank a tartozást az önkormányzatokon próbálta inkasszóval
behajtani. A ránk jutó, 11 millió forintos inkasszó jelenleg is a
számlánkon van, és pár napon, a gyors intézkedésen múlott,
hogy a tanáraink, óvónôink és hivatali dolgozóink bérére fedezetet nyújtó állami támogatást nem vitték el. Múlt héten az
összes polgármester, jegyzô, a Víziközmû Társulatok vezetôi
részvételével egyeztetést kezdeményeztünk a finanszírozó
bankkal a helyzet megoldása érdekében. A megbeszélésen nagyon szigorú intézkedési tervet állítottunk fel, amelynek határideje december 31. Csak remélhetjük, hogy a bank a Víziközmû Társulatok kérésének eleget tesz, és a jelenlegi tartozását
átütemezi, így az önkormányzatok nem kerülnek ismét év végére csôdközeli állapotba a csatornaberuházással kapcsolatos
kötelezettségek miatt.

rozott hozzájárulási kötelezettség) közötti különbséggel? Ki
fogja azt megfizetni?
Az összegtôl megrettenve azonnal elôkerestem az utolsó
Lakáselôtakarékossági számlakivonatomat (2008. februári).
Fellélegezhettem: nekem a záróegyenlegem 1.308.537 forint,
2008-ban talán már fel is töltôdött 1.400.000 forintra. De mi
van azokkal, akik nem a szerencsések között vannak?
Hajbin Tímea

Tájékoztatás!
A Tordasi Kisbíró legutóbbi számában megjelent felhívással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat:
1. A lakosok lakás-elôtakarékossági szerzôdésének pontos elnevezése OTP Lakástakarékpénztár és nem lakáskassza.
2. A csatorna társberuházójának hivatalos neve: víziközmû társulat és nem víziközmû társulás.
3. A víziközmû társulat eddig minden vállalt kötelezettségét
teljesítette, reméljük az önkormányzat is!
4. A lakosok a lakás-elôtakarékossági szerzôdéseiket a víziközmû társulatokra engedményezték, tehát a társulat hozzájárulása
nélkül azokat felbontani nem lehet.
5. A társulat (nem Márki Ferenc, nem Cifka János és nem is
Derecskei János) az engedményezési szerzôdésben kapott jogával élve, a hitel visszafizetéséhez szükséges mértékben és
idôben, rendelkezik majd a szerzôdések felbontásáról.
6. Az önkormányzatnak a lakosok OTP LTP szerzôdéseivel
kapcsolatban egy feladata van, a befizetési hátralékok behajtása. Kérjük tehát, hogy minden egyébrôl a jogosultsággal bíró
víziközmû társulat által adott információt tekintsék érdeminek.
7. Tájékoztatásunk célja: hiteles és pontos információ nyújtása.
A csatornával foglalkozó többi cikk tartalmára nem kívánunk
reagálni, mert az közvetlenül a beruházó önkormányzatokra
tartozik.
8. Írásunkat nem vitairatnak szántuk, mivel csak tényeket közöltünk.

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Miért írta Veres János a következôket?
„A 4. javaslat a jogtalanul igénybe vett közmûfejlesztési hozzájárulások ... visszavonására irányul. A jogszabálysértés
szankcionálását magam is fontosnak tartom a gyakorlat elterjedésének visszaszorítása érdekében, azonban ezen - az önkormányzatok és a lakosság megtévesztésén alapuló - esetekben megfontolásra javaslom a visszafizetési kötelezettség elôírását.
A PM részérôl újra kell jelezni, hogy a folyamatban lévô
beruházásoknál a támogatás visszakövetelése
- a beruházás félbemaradását
- a hitel felmondása miatt az önkormányzat fizetésképtelenségét...
- az akár 2 millió forintra felduzzasztott közmûfejlesztési
hozzájárulás befizetését vállaló lakosság fizetésképtelenségét, ennek adó módjára történô esetleges behajtása pedig
ingatlanuk elvesztését eredményezheti.”
Forrás: Veres János Pénzügyminiszter 2005. július 29-i dátumozású levele Kovács Árpádnak, az Állami Számvevôszék elnökének. (Geotorr Kft. honlapján)

Tisztelettel: Baki Bálint és Kuna Ferenc társulati elnökök

Miért ír Veres János arról az eshetôségrôl, hogy a lakosság
elvesztheti ingatlanát? - merült fel bennem a kérdés. Sajnos a
választ az általunk megkötött OTP Lakáselôtakarékossági
szerzôdéshez tartozó Nyilatkozatban találtam meg: 7. pont:
„Tudomásul veszem, hogy a lakáselôtakarékossági szerzôdés
felmondása esetén a már befizetett megtakarítás összegét és az
erre járó kamatokat, jogosultság esetén állami támogatás öszszegét az OTP LTP Rt. illetve a megbízásából eljáró OTP Bank
Rt. fiókja, jelen engedményezési nyilatkozatom alapján, Társulat, illetve az Önkormányzat számlájára közvetlenül átutalja,
valamint az érdekeltségi hozzájárulásból, az engedményezés
következtében nem fedezett összeget, az irányadó törvényi
rendelkezések alapján az Önkormányzat közadók formájában behajthatja.”

Ráckeresztúr és Térsége, valamint Martonvásár és Gyúró
Csatornaberuházó Víziküzmû Társulat

MEGHÍVÓ
a Társulat Küldöttgyûlésére
Idôpont: 2008. december 16. kedd 17 óra
Helyszín: Mûvelôdési Ház (Tordas, Szabadság út 55.)
Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyılés
ugyanezen a napon és helyszínen 17.30 órakor lesz.

Javaslom mindenkinek, vegye elô ezt a 2003-as nyilatkozatot és nézze meg! Én magam is aláírtam, mert megbíztam a
falu elöljáróinak körültekintô eljárásában. Ezek után tájékoztatást kértem október 6-án a Víziközmû Társulattól, hogy minden rendben van-e a lakástakarék szerzôdésekre történô fizetésekkel, ugyanis úgy hallottam, fizetési nehézségeik adódtak.
A megdöbbentô választ múlt héten kaptam kézhez: „az alapítvány annyi LTP szerzôdést tölt fel, amennyi a beruházás megvalósításához szükséges. Ez a szám nem egyenesen arányos a
kötött szerzôdések darabszámával.” Ez azt jelenti, hogy valakinek feltöltik az LTP szerzôdését, másoknak pedig nem. Vajon
mit fognak tenni azok az emberek, akiknek nem fizetett be a
Társulat a számlájukra alapítványi hozzájárulást, így csak az
általuk befizetett 1.000 forintok után kaptak kamatot és állami
támogatást? Nekik a 65 hónap alatt így csak kb. 100.000 forintjuk keletkezik az LTP szerzôdés alapján. És mi lesz a
100.000 forint és az 1.400.000 forint (Társulat által meghatá-

A küldöttgyûlés napirendje:
1. Kérelmek elbírálása
2. Egyebek (évzárás szokott módon)
A napirend fontosságára tekintettel
kérem az ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.
Ráckeresztúr, 2008. november 10.
Baki Bálint sk.
A Társulat elnöke
Martonvásár, 2008. november 10.
Kuna Ferenc sk.
A Társulat elnöke

Remek alkalom arra, hogy az érdeklôdôk feltehessék a kérdéseiket az illetékeseknek! (Szerk.)
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Derüljön ki az igazság!

Sportegyesület víz
59 570
Pannon mobiltelefonok költsége
59 063
Vérvétel díj
55 290
Óvoda víz
54 755
Könyvek, újságok könyvtár, iskola, óvoda
53 220
Mûvészeti iskola eszköz beszerzés
(pályázati pénzbôl)
52 384
Iskola csatorna
50 409
Sportegyesület áram
50 074
Foglalkoztatás egészségügyi ellenôrzés
50 000
SALDO üzletviteli tanácsadás
45 600
Óvoda áram
44 344
Óvoda szakértôi vélemény
40 000
Iskola fûtési rendszerének ellenôrzése
38 148
Eon feszültségmentesítési díj
37 680
Mûvelôdési Ház internet (Fibernet)
35 640
Polgármesteri hivatal víz
33 259
Földmérés új óvodához
32 000
Riasztó javítás
31 440
Martonvásár szabálysértési ügyintézési díj
31 272
Pályázati költség
(Közép-dunántúli Fejlesztési Tanács)
28 000
Szolgálati lakások víz (továbbszámlázásra kerül) 24 808
Vendéglátás (szlovén vendégek)
24 660
Informatikai rendszergazda-költségek
24 000
Kazánjavítás, konvektorjavítás
19 500
Konyha felszerelés, edények
18 329
Velence kisegítô iskola (1 gyerek térítési díj)
18 019
Konyha munkaruha
17 130
Riasztó távfelügyelet
15 000
Elektronikus berendezések rongálásának javítása 15 000
Teniszház áram
13 673
Védônôi helyiség gáz
12 773
Tornaterem gáz
12 292
Martonvásár szemészeti ellátás díja
12 240
Kóbor eb befogási költsége (1 db)
12 000
Iskola víz
9 733
Szolgálati lakás csatorna (továbbszámlázásra kerül) 9 319
Tanulók bérlete
8 500
Temetô áram
7 302
Tûzoltószertár áram
6 233
Mûvészeti iskola nevezési díj
6 000
Szoftverkövetési díj
3 960
Virág, koszorú
3 500
Szolgálati lakás (üres) gáz alapdíj
3 169
Álláshirdetés
3 060

A már megszokott, az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató táblázat a július, augusztus, szeptember havi tételeket mutatja be.
Veres Andrea fôszerkesztô
2008. JÚLIUS, AUGUSZTUS, SZEPTEMBER HAVI
KIADÁSOK
(bérek, közterhek és csatornaüzemeltetés nélkül)
Szemétszállítás (Érdkom)
2 339 470
Tankönyvek beszerzése
1 128 311
Mûvészeti iskola tánctábor költségei
(pályázati pénzbôl és részvételi díjból)
982 238
Élelmezési alapanyagköltség
793 738
Közvilágítás
711 183
Iskola udvar, Hangya híd, járda költségei
685 901
Jogi képviselet munkaügyi perben
600 000
Iskola áram
589 795
Sportegyesület támogatása
500 000
Fejér Megyei Pénzügyi Alap (törlesztés+tagdíj) 454 150
Mûvház rendezvények dologi költségei
+ kitüntetések költségei
426 661
Iskola tetôtér anyagköltségek:
tûzcsapszekrények, kábelezés, hôszigetelés
404 610
Óvoda konyha gáz
359 904
Perköltség (csatorna, telekadó)
354 000
Fûkaszák (pályázati pénzbôl)
290 000
Segélyek, szociális segély
285 300
Közgyógyellátás
270 314
Irodaszer, bélyeg
248 832
Segélyek, ápolási díj
248 262
Óvoda gáz
227 127
Polgármesteri hivatal gáz
210 771
Mûvelôdési Ház gáz
198 896
Iskola gáz
197 496
Kistérség gyermekjóléti szolgálat
190 159
Bursa Hungarica - felsôoktatási intézményben
tanulók támogatása
180 000
Vonalas telefonok költsége (T-com)
178 731
Hangya napok költsége
178 580
Az önkormányzat jogászi költsége
(Dr. Kovács Andrienn)
158 093
Mûvelôdési Ház áram
143 540
Gesztenyefák lemosópermetezése
138 600
Tisztítószerek
137 999
Kistérségi tagdíj
132 525
Kistérség orvosi ügyelet díja
130 758
Tanfolyamok, továbbképzések (iskola)
128 000
Internet költsége minden intézmény
124 828
Kisbíró nyomtatási költség
123 820
Épület és felelôsség biztosítási díjak
102 632
Sportöltözô gáz
102 093
Tornaterem áram
101 200
Fénymásoló karbantartás, patroncsere
96 597
Nyomtatványok
91 219
Üzemanyag fûnyírókba, traktorba
90 870
Köztisztviselôi nap költségei
90 440
Iskola eszközbeszerzés
(székek, táblák, vetítôvászon)
88 911
Segélyek, élelmiszer
85 574
Sportegyesület szállítási költség
80 010
Vonalas telefon (Invitel) minden intézmény
75 762
Számítástechnikai alkatrészek
74 040
Sajnovics tér 3. víz
74 037
Óvoda csatorna
72 859
Segélyek, egyszeri
70 000
Teniszház gáz
69 062
Polgármesteri hivatal áram
68 602
Fûkasza alkatrész + javítás munkadíj
65 570
Complex, EU jogtár
64 800
Óvoda eszközök, berendezések
61 105
Leader tagdíj
60 000

ÖSSZESEN

17 320 323

BEVÉTELEK
(adók, állami támogatások és csatornadíj nélkül)
Mûvészeti iskola kapott támogatás,
tánctábor részvételi díj
Mûvészeti iskola tandíj
Szemétszállítási díj
Mûvészeti iskola, pályázaton nyert pénz
néptánctáborra
Iskolai étkezés térítési díj
Óvodai étkezés térítési díj
Bérleti díjak (közterület, terem)
Tankönyv befizetés
Mûvészeti iskola fellépési díj
Felnôtt étkezés térítési díj
Internet
Igazgatási szolgáltatási díj
Kamat bevétel
Hirdetés bevétel
Szemetes zsák értékesítés
ÖSSZESEN
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912 000
638 590
628 135
400 000
336 476
231 441
171 843
145 860
144 000
69 666
27 550
24 500
13 310
4 250
1 875
3 749 496

Iskolai hírek

A

Néhány mondatban szeretnék még visszatérni az október
15-én megrendezett Mátyás napi eseményekre, hiszen az újság
megjelenésekor már lezajlott az ünnepi megemlékezés, de a
cikk írásakor még nem. Ezért utólag még szeretném elmondani, hogy valamennyi osztályt és osztályfônököt méltó dicséret
illet az alapos felkészülésért, a fegyelmezett szereplésért és
részvételért. Megköszönöm a Mûvészeti Iskola különlegesen
szép reneszánsz táncait, zenéit, köszönjük, hogy színesítették
az este hangulatát.
Igazgató úrnak megköszönjük, hogy kérésére a Szent
György Lovagrend tagjainak rendkívül élvezetes, látványos
lovagi torna bemutatóját láthattuk.
A Benkô családnak köszönet azért, hogy jóvoltukból a diákság ólomkatona öntést láthatott, sôt mindenki egy ólomkatonát maga is önthetett.
A kedves szülôk sok-sok munkáját dicsérendô:
- betanították a jelenetet, táncot,
- összefogással jelmezeket, kellékeket hoztak, készítettek,
- a gyerekek öltöztetésében, készülôdésében maximális segítséget nyújtottak
- türelmesek voltak még akkor is, ha az esti program kissé elhúzódott, de megértették és látták, hogy a gyerekek is élvezték
a részvételt.
Köszönjük.
A gyönyörû Mátyás dalért pedig a dicséret Benkô Lászlót
illeti. Iskolánk nevében megköszönöm mindenkinek, aki jelen
volt és megtisztelt bennünket.
Köszönettel tartozunk a Reneszánsz Nôegylet tagjainak és
egy pár szülônek, hogy süteménnyel, pogácsával várták a szereplôket mûsor után, bizony mindenkinek jólesett.
Turda Sándornak pedig azért, hogy a polgárôrség nevében
segítséget nyújtott az esti fáklyás menet biztosításában.
Köszönet illeti Nagy Miklós szobrászt a felajánlásért, hogy
a Mátyás napi rendezvény idejére iskolánkban kiállíthattuk
Mátyás király és Beatrix királyné szobrát.
November 7-én, pénteken délután ebbôl a mûsorból egyórás összeállítással szerepeltünk a Szociális Otthonban. A szereplésért cserébe az Otthon nagytermét ellenszolgáltatás nélkül
kapjuk meg az intézmény igazgatónôjétôl, ugyanis november
22-én itt kerül megrendezésre a hagyományos ALAPÍTVÁNYI BÁL. Kérjük, aki csak teheti jöjjön el szórakozni, kikapcsolódni, beszélgetni, táncolni! Ugyanakkor ezzel hozzájárul
az iskolás gyerekek támogatásához, hiszen az alapítvány elsôsorban azzal a szándékkal jött létre 1997-ben, hogy támogassa
diákjaink idegen nyelvi tanulását és informatika oktatását. Vacsora és támogató jegyeket az iskolában meg lehet vásárolni.
Hála Kunsági Lászlónak, valamint a VISZLO-TRANSZ
KFT-nek, amiért a tanév elsô buszmegrendelését ingyen szolgáltatták iskolánknak.
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik kérésünkre virágokat küldtek a könyvtárba, ezzel is biztosítva,
hogy méginkább otthonos legyen az a környezet, ahova mûvelôdni, olvasni térünk be.
Hála Derecskei János igazgató úrnak, aki most már másodszor is a kertészetben megtermett - szerintem - összes sütôtököt az iskolásoknak adományozta, a helyünkbe szállította. Jutott belôle a kollégáknak és bôven a gyerekeknek is.
Köszönjük szépen.
November 13-án, csütörtökön a 1. osztályosok a Táncszínházban voltak, ahol az „Országalma avagy Mátyás király és a
cigánylány” címû zenés színdarabot láthatták.
Zajlanak az országos levelezôs versenyek, matematika, olvasás, környezetismeret tantárgyakból, reméljük szép eredményekkel. A felsô tagozatosok ebben a hónapban „Szépkiejtési
versenyre” készülnek, az elért eredményekrôl a késôbbiekben
fogok beszámolni.
Nagyon gyorsan telnek a hetek, gondolom mindenki érzi
ezt. Pár hét és kezdetét veszi a várakozás idôszaka decemberben. Addig is kívánok mindenkinek jót munkát, kitartást, megfelelô szorgalmat, jó eredményeket, kellemes, szép napokat!

hírei
A falunapon a Bábel Alapítvány lelkes szülôk segítségével
igyekezett gyarapítani szûkös pénzügyi kereteit. Támogatók
nagylelkû felajánlásait kínáltuk az érdeklôdôknek.
A Fajtakísérleti Intézetnek és Derecskei Jánosnak köszönhetôen kaptunk sok szôlôt, barackot, dinnyét, és egy ballon
szódavizet. Valamint kaptunk 20 liter egri bort Kosaras Péter
Ákos igazgató úrtól.
A szülôk, Tomai Zita, Kónya Zsoltné Csilla, Hajbin Tímea,
Schachay Károlyné Brigi, Erdélyi Rita is bevetették magukat,
és süteménnyel járultak hozzá a sikeres adománygyûjtéshez.
A vásár egészen este 11-ig tartott. Kitartó segítségét köszönjük Kónya Zsoltnak és családjának, Turu Gábornak és
családjának, Szabó Attilának és családjának, Pécsinger Antóniának, Tomai Zitának. A bevétel 46 290 Ft lett.
A 2008. szeptember 20-i Hangya Napokon újabb adománygyûjtésre nyílt alkalmunk. A Fajtakísérleti Intézet és Derecskei
János szôlôt, hagymát, paprikát, diót, szódát, Rác József almát,
Könyves László kenyeret és zsírt, valamint Erdélyi Rita pogácsát ajánlott fel e célra.
A vásár sikeréért sokat tettek Varga Andrea, Búzási Erika,
Sebestyén Ilona, Benedekné Varga Mónika, Tímár Kinga, dr.
Könyvesné Lakner Ildikó és dr. Könyves László.
Külön köszönjük Pápai Gyula és a fagyis bácsi nagylelkû,
10 000-10 000 Ft-os felajánlását. Az összegyûlt adomány öszszege 56 145 Ft.
Természetesen nem sikerült volna ennyi pénzt összegyûjteni a falu lakói jószívû vásárlásai nélkül. Sokan jóval nagyobb
összeget tettek az adománygyûjtô ládába, mint amennyi a vásárolt áru értéke volt. Köszönjük!
November 22-én tartjuk hagyományos Alapítványi Bálunkat. A vacsorajegy 2000 Ft, de lehet vásárolni támogató jegyet
is, amelynek értékét a vásárló határozza meg. Szeretnénk, ha
minél többen eljönnének és emelnék az est hangulatát.
A bálon a hagyományoknak megfelelôen lesz tombola is,
melynek fôdíja egy wellnes hétvége. Egyéb felajánlásokat,
tombolatárgyakat november 15-ig az iskolába juttassák el! A
süteményeket papírdobozban leadhatják a bál helyszínén a tordasi Szociális Otthonban 21-én, pénteken délután 17.00-ig,
vagy a bál napján, reggel 7.00-17.00-ig. Minden felajánlást
elôre is köszönünk!
A 2006-os év adóinak 1%-ából 2007-ben 380 000Ft került
az Alapítvány számlájára. Ezzel az összeggel támogattuk a
Pillikék együttes Méta Fesztiválra utazását, a gyerekek szállását, valamint széki ingek és köntösök vásárlását. Idén 365 000
Ft kerül a számlára az 1%-ból. Köszönjük mindenkinek!

Meghívó a Bábel Alapítvány
Báljára
A Bábel Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a

november 22-én 19 órakor
tartandó alapítványi báljára.
A bál helyszíne: A tordasi Szociális Otthon étterme.
Bejárat a Hangyasor felôli oldalkapun.
Belépés csak elôre megváltott jeggyel!
Jegyek vásárolhatók: az SZMK tagjaitól, vagy az iskolában
Kalamár Márta irodájában.
Az Alapítvány a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulóit támogatja.

Somfai Sándorné, igazgató-helyettes
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A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Mottó:
„Látnunk kell egymást, hogy láthatók legyünk,
Hallanunk egymást, hogy hallhatók.” (Csoóri Sándor)

FELHÍVÁS
Ez évben 10 éves a Tordasi Pillikék és 5 éves a Tûz Lángja
zenekar. December 7-én, vasárnap este Tûz Lángja koncert és
táncház a Fonó Budai Zeneházban Budapesten.

10 ÉVES A TORDASI PILLIKÉK
(1998-2008)

Régi képeket, videó-DVD felvételeket, ereklyéket gyûjtünk a Pillikék tíz évét bemutató kiállításhoz! A BÜFÉ-hez pedig a szölôk, nagyszülôk, hozzátartozók adományaira és segítségére számítunk.

MEGHÍVÓ
A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Kérjük minden egykori táncosunkat, jelezze részvételi
szándékát és egyben kérjük a segítségét – fotógyûjtés, filmek a régi fellépésekrôl, egymás korosztályának értesítése,
megkeresése stb.

TORDASI PILLIKÉK
GYERMEK NÉPTÁNCCSOPORTJA

MINDEN EGYKORI PILLIKÉS TÁNCOST MEGKÜLÖNBÖZTETETT SZERETETTEL VÁRUNK ÉS EGYBEN
KÉRJÜK A SEGÍTSÉGETEKET A MEGHÍVÓK KÉZBESÍTÉSÉHEZ!

szeretettel meghívja Önt és Családját
megalakulásának 10. éves jubileumi rendezvényére
2008. december 6-án 16 órától
Helyszín: az iskola tornaterme

A mûvészeti iskolában vagy az iskola irodájában (tetôtér)
megtaláltok bennünket.
A mûvészeti iskola elérhetôségei:
Németh Ildikó (20/371-8653)
Cselikovics Herta (20/553-3523),
E-mail cím: pillikek@gmail.com
Reméljük sokan megtisztelnek bennünket és szeretettel fogadják meglepetéseinket!

❥ Dr.

A rendezvényt megnyitja:
Hamza Lászlóné, iskolánk egykori igazgató asszonya

Németh Ildikó
Sajnovics János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Tordas, Köztársaság út 1.
Tel.: 22/668-033

Közremûködnek:
jelenlegi gyermek néptánccsoportjának
három korosztálya
❥ Parázs zenekar
❥ Tûz Lángja zenekar
❥ Boldizsár József és barátai

❥ A Pillikék

A Foltvarró Kör és a Reneszánsz Nôegylet

Programok:
❥ Táncbemutató
❥ Koncert
❥ Filmvetítés
❥ Meglepetés színház
❥ Táncház
❥ Kiállítás

szeretettel hívja az ügyeskezû anyukákat és nagylányokat
november 21-én 18 órára, a régi iskola könyvtár melletti termébe. Karácsonyfa díszeket fogunk készíteni, melyeket a
Karácsonyi vásáron értékesítünk a Mûvelôdési Házban.

A befolyt összeget az óvodának ajánljuk fel!
A munkához szükséges eszközök: tû, olló, cérna, keskeny
csipke, szép gombok, szalagok, vékony filc anyag (zöld,
bordó), fém cikcakk olló.

A Pillikék vezetôi, mûvésztanárok tíz éve:
❥ Németh Ildikó és Szabó Szilárd
Telefon/Fax: 22/467-532, mobil: 20/371-8653
Tordasi Mûvészeti Iskola 2008/09. tanévben várható programjai
Dátum, idôpont

Helyszín

Résztvevôk

Program, mûsor

Felelôsök

11. 22. szombat

Szociális Otthon

mindenki

Bábel Alapítvány bál

mindenki

11. 30. 16 óra

Mûvelôdési Ház elôtt

Blockflôtések, táncosok, Elsô adventi hét vége
Lovas farsang szereplôi,
Parázs zenekar

12. 06. szombat 15 óra

Tornaterem

Egész mûvészeti iskola

12. 13. szombat 19 óra

Hagyományok Háza, Bp.

Lovas farsang résztvevôi, Százszorszép évzáró mûsora
Parázs zenekar

12. 19. péntek délután

Utolsó tanítási napon karácsonyozás csoportonként, szakonként.

12. 21.

Vörösmarty tér, Bp.

Zenészek, táncosok
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Fersch, Németh, Szabó

10 éves a Tordasi Pillikék rendezvény összes pedagógus + szülôk

Utolsó adventi hét vége

Németh, Cselikovics, Szabó

Nagy, Domak, Németh,
Szabó + szülôk

KÖNYVTÁRI HÍREK

Csúszásveszélyes útszakasz

Kedves Olvasók!

A közelmúltban az értékmegôrzôk - lecserélve a régi töredezett lépcsôt az orvosi rendelô újfalui lejáratánál - nagyon dekoratív lépcsôsort építettek korláttal s babakocsi lejáróval
együtt. Munkájukat - fôleg az arra járók - elismeréssel illették,
jogosan. Közeledvén a téli idôszak, szükségesnek tartom egy
tényre felhívni a figyelmét mindazoknak, akik rendszeresen
ezen a járdaszakaszon közlekednek.
A lépcsô aljától a vízszintes járdáig van egy kb. 4-5 m-es
járdarész, mely cirka 30°-os szögben végig lejt. Mellette sem
kapaszkodó, sem kerítés, melyek nem is lehetnek, lévén itt egy
kocsilejáró, melyen keresztül lehet megközelíteni egy, a járdától beljebb levô (kb. 40 m-rel) lakóingatlant.
Tartok tôle, hogy lefagyott csapadék esetén a lejtôs útszakaszon fokozottan fennáll az elcsúszás veszélye, lehetôsége.
Különösen az idôsebb korosztálynak, illetve kisbabával közlekedô édesanyáknak ajánlott itt a fokozott óvatosság. Megcsúszás esetén nincs kapaszkodási lehetôség, s könnyen bekövetkezhet akár könnyebb, akár súlyosabb baleset.
Nem tudom kinek a feladata ennek a járdaszakasznak a téli
csúszásmentesítése. Szükség lenne ennek tisztázására, mivel
töréses baleset esetén úgy a biztosítónak, mint a TB-nek (úti
baleset munkába jövet-menet) meg kell nevezni a baleset helyét, s azt, kinek a kezelésében van az az útszakasz, ahol a baleset bekövetkezett.
Írásomat figyelemfelkeltésnek szántam, nem kötözködésnek! Mindannyiunk kötelessége embertársaink testi épségére
odafigyelni, a baleseteket - ha lehet - megelôzni.

Az elmúlt idôszakban a könyvtár állománya egy nagylelkû
felajánlás és vásárlás révén is sok tartalmas könyvvel gyarapodott.
Az iskola pedagógusai által a gyerekek részére összeállított
házi és ajánlott olvasmányok listájáról ajándékozott 170 új kötetet Tóth József.
A hazai és külföldi klasszikusok könyveit már kölcsönözhetik a gyerekek és szüleik: Bálint Ágnes, Lázár Ervin meséit
csakúgy, mint a Harry Potter-sorozatot vagy a Narnia krónikáit. Köszönjük!
A vásárlásnál a felnôttekre is gondoltunk. Nekik szánjuk
például a „94 filmsiker, amit nem hagyhatsz ki” címû könyvet.
Ez a filmtörténet legnépszerûbb, valódi kasszasikernek számító alkotásait válogatta össze.
„Az istenek kapuja” a nagyobb kultúrkörök, vallások nevezetesebb szent helyeit gyûjti egybe, kedvet ébresztve a további
vizsgálódásokhoz is.
A „Magyarország gyöngyszemei” pedig bebizonyítja, hogy hazánkban nem csak a turisztikai szempontból elônyben részesített helyeken vannak értékek.
Reméljük, a könyvtárba látogató kicsik és nagyok találnak
kedvükre való olvasnivalót!
Végezetül szeretnénk megköszönni a rengeteg virágot, növényt, amit a könyvtár szépítésére kaptunk.
Varga Szabolcsné Gál Gabriella

Tisztelettel, üdvözlettel: Bánki Zsolt

VAN REMÉNY?!
(Olvasói levél)

Felhívom az ingatlantulajdonosok és használók figyelmét,
hogy a járdák síkosságmentesítése az ingatlantulajdonosok és
használók kötelessége. Az önkormányzati ingatlanok elôtti járdákat természetesen az önkormányzat munkatársai tartják karban.

IGEN VAN! A gyermekzsivaj hallatán, az EMBER elfelejt
minden gondot, bánatot, csalódást, örül a „lüktetô” életnek, a
megújulásnak.
Már a KIS EMBERKÉBEN megvan az élni akarás ösztöne.
Pici korában megnyugtató ha jól eszik, szépen fejlôdik, majd
ahogy egyre jobban kinyílik a világ számára lát-hall-érzékel.
Érzelmeit kimutatja, „produkálja” magát. Így nagyon jó érzéssel tölti el a szülôt-nagyszülôt a családot, hogy az „ÉLETÜK”
tovább él. A CSALÁD fent marad.
Felismerve a gyerek jellemét, tehetségét a szülô-nagyszülô
egyre több tudást átad a „Kis Csemetéjének”. Késôbb az óvodában, az iskolában „szocializálódik”, tudását gyarapítja. Egyre jobban beilleszkedik a környezetébe. Ott kivív magának egy
helyet.
A Mátyás Királyunk tiszteletére rendezett emlékmûsor
több volt, mint egy elôadás. Ahogy a 6-9 éves gyerekek kiálltak a színpadra, kihúzták magukat és kiüzenték a terembe:
Lássátok, halljátok ÉN vagyok a KIS EMBER! Megtanultam
a szerepeket. Átadom Nektek. A szereposztás nagyon jól illett
a Kicsikre. Ahogy bemutatták a „NÉP” életét, szerepét, az önzetlenségét, szorgalmát. Nagyon ôszinte és megható volt a
„Kicsik” elôadása. Még így késô estébe nyúlóan is.
Külön figyelmet érdemelt (már elôbb bemutatott) a nagyobb gyerekek szereplése. Ôk már igazságot osztottak. Eljátszották a szolga-gazda szerepét. Bemutatták az „uralkodók”
életét. Királyunk és Királynénk nagyszerûségét.
Nagyon – nagy élmény volt számomra az egész este eseménye, a gyerekek részérôl. A gyerekek a színpadon.
Mögöttük a tanáraik. A színpad elôtt a Szülôk-Nagyszülôk,
rokonok, ismerôsök, A KÖZÖNSÉG.

Juhász Csaba polgármester

Az Univerrel most nem csak ételeit gazdagíthatja, de az Önnek
és családjának fontos iskolát is. Próbálja ki a jótékonyság legízletesebb módját, és segítse pénzhez a szívéhez közel álló iskolát!
Küldje be az Univer címére („Univer - Nyerjen a mi iskolánk!”
6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) 2008. szeptember 1. és
2009. április 10. között: az Univer ketchup, mustár, majonéz
(tubusos és flakonos) csomagolásán található SULIPONTOT;
az Ön nevét, címét és opcionálisan telefonszámát; az iskola
pontos nevét és címét: Sajnovics János Egyesített Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 2463 Tordas,
Köztársaság u. 1.
Egy borítékban több pontot is beküldhet, hiszen a sorsoláson
annál nagyobb az iskola nyerési esélye, minél több SULIPONTOT kap.
Az akció végén ugyanis a SULIPONTOK kisorsolásával dôl
el, melyik három tanintézet kapja a 3 millió, a 1,5 millió, illetve az 500 000 forintos támogatást felújításra és fejlesztésre. A
népszerû iskolákat (összesen 200-nál több beküldött pont) pedig 5 kosárlabdával ajándékozzuk meg.

IGEN NAGY REMÉNYSÉGÜNK: A GYEREKEK
ERÔSSÉGÜNK: SZÜLÔ - NAGYSZÜLÔ - CSALÁD
TEHETSÉGÜNK: NEVELÔK - OKTATÓK - TANÁROK
ELISMERÔNK: A KÖZÖNSÉG, A TORDASI EMBER
TISZTELET: AZ ELÔDÖKNEK!
ÍGY EGYÜTT REMÉNYKEDHETÜNK!!!
Köszönettel:
Derecskei János

A gyûjtött SULIPONTOKAT leadhatja az iskola titkárságán is!
(Az akció részleteit megismerheti a termékek csomagolásán és
a www.univer.hu honlapon)
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hatjuk a weboldal címét és ugyanabban kereshetünk is, indításkor az utoljára nézett oldalakat felkínálja megnyitásra, és megannyi apró ötlet.

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI
Szeretettel várunk mindenkit, az adventi vasárnapok alkalmából rendezett ünnepvárási rendezvényeinkre.
November 30-án, vasárnap 16 órakor a Mûvelôdési Ház
elôtt felállított Betlehemnél a Mûvészeti Iskola tanulóinak mûsorát láthatják. Ünnepi köszöntôt mond Ócsai Tibor lelkipásztor úr, majd meggyújtjuk az elsô gyertyát az adventi koszorún.
Ezután nyílik a Karácsonyi kiállítás és vásár, ami naponta 8-17
óráig látogatható.
December 6-án, szombaton 16 órakor a Mûvelôdési Házban Mikulást várunk. A Manócsemege címû mesejátékot adják
elô az ifjúsági klub tagjai. Este kérésre házhoz megy a Mikulás. A csomagokat névvel és címmel ellátva a Mûvelôdési Házba, vagy az óvodába kérem leadni!
December 7-én, vasárnap 16 órakor az óvodások mûsorát
nézhetik meg. Ünnepi köszöntôt mond Bokros László baptista
gyülekezetvezetô úr, majd a második gyertyát gyújtjuk meg.
December 14-én, vasárnap 16 órakor a katolikus hittancsoport tanulóinak mûsorát láthatják a harmadik gyertyagyújtás alkalmából. Ünnepi köszöntôt mond Teszár Tibor diakónus
úr.
December 21-én, vasárnap 16 órakor a Tordasi Asszonykórus mûsorát nézhetik meg, és meggyújtjuk a negyedik gyertyát is az adventi koszorún. Ünnepi köszöntôt mond Süller
Zsolt lelkész úr és Nagy Gábor teológus hallgató.

8. www.vatera.hu – A Vatera a legismertebb hazai online aukciós piactér, ahol használt dolgokat lehet könnyen és gyorsan
adni/venni. Nemrég maga az cég is áruvá vált, a dél-afrikai
Naspers Limited (NPN) leányvállalata vásárolta meg a magyar
nyelvû portált, aki az eBay, a világ vezetô aukciós cégének a
legnagyobb konkurense.
9. www.origo.hu/karacsony - Indulnak lassan a portálok karácsonyi mellékletei. Számíthatunk rá, hogy az origo, index és a
legtöbb nagyobb oldal egyedi ünnepi melléklettel jelentkezik,
lehet készülôdni!
10. www.electrolux.com/designlab - Az Electrolux Design Lab
2008 idén hatodszor került megrendezésre, 49 országból több
mint 600 pályamû érkezett. Idén az Internet generációt célzó
koncepciókat várták. A kilenc döntôs közül ketten magyarok.
YouTube-on egy összeállítás az idei díjazottakról:
http://www.youtube.com/watch?v=A7aN9aAJV4c
Az [origo] beígért tini sorozata még nem indult el, gyanítom
már csak tavasszal fog.
Jó böngészést!
Szabó Erik

Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
Bediné Németh Márta

Sütôtökös muffin
WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

A muffin sütés kapcsán kétféle embertípust ismertem meg.
A szeretem és a nem szeretem muffin. Most a nem szeretem
muffin csoportnak szánom ezt a receptet, a szeretem csoport
már biztosan túl van az élményen.

Valahogy most a tél kezdetével jött a megújulás, új google
böngészô érkezett, új designt kapott a Hotmail levelezô, mindezt fûszerezzük egy kis karácsnyi elôzetessel, és persze tél, téli
betegségek és téli gumi tippek és egy kiállítás képei. Linkek
novemberre:

2 tojás
15 dkg vaj, lágy vaj
15 dkg kristály cukor
20 dkg sült sütôtök (nem kell pépesíteni, elég a héjától megfosztani)
16 dkg finom liszt, amiben elkeverünk
1/2 cs sütôport és egy csipet sót.

1. http://camino.polner.com/ – Elcamino beszámoló azoknak,
akik lemaradtak a tordasi kiállításról, fantasztikusak a fotók és
a gondolatok is. Nem csak nézni, olvasni is érdemes! Egy
másik forrás, tanácsok a felkészüléshez: www.elcamino.hu.

Sorrendben gyorsan összkeverjük a hozzávalókat, és a
gyorsan van a hangsúly. Ha sokáig keverjük tömör lesz a tészta, tehát gyorsan, lazán összekeverjük. Kanállal 12 kivajazott,
lisztezett mélyedésbe osztjuk, én a papírkosárra szavazok, minimális a mosogatni való utána. 175 °C-on kb. 20 percig sütjük, majd rácsra tesszük, hogy gyorsabban kihûljön.

2. www.portfolio.hu – A pénzügyi válság tovább erôsítette az
oldalt, javaslom mindenkinek, aki aggódik hogy mi lesz, remek értékelések, elemzések. Az oldal látogatói az elmúlt hónapban duplájára növekedtek, 120 ezer ember olvassa naponta.
3. www.hotmail.com - Akinek már van hotmail.com-os email
címe az talán észrevette, akinek nincs, annak most lehet
érdemes csinálni. Elrendezésben az Outlook-hoz hasonló lett a
hotmail.com, a világ legnagyobb ingyenes webes levelezô
szolgáltatása.

Kunsági Gabi
KENYÉRSÜTÉS
Tudják mibe kapaszkodik az élesztô? Hányszor kell a kenyeret keleszteni, hogy lágy, omlós legyen? Bevallom én nem
tudtam, pedig sütögettem itthon kenyeret, mégis ezek a „titkos”praktikák kellettek ahhoz, hogy igazán könnyû, finom kenyeret tegyek családom asztalára. És nem csak fehér kenyeret
sütöttünk Kunsági Gabinál a kenyérsütô délutánokon, hanem
aszalt szilvával és dióval töltöttet, lepénykenyeret és gyermekeim új kedvencét, töki pompost is. Az elsô este hazamenet az
illatos kenyérrel, úgy kellett a családot összetrombitálni a kóstolóra, második este már az asztalnál ülve vártak, harmadik este pedig elém jöttek Gabiékhoz. Azt hiszem ennél nagyobb sikert nem érhettem volna el!
A legnagyobb öröm mégis az volt, hogy Gabi megnyitotta
elôttünk otthonát és szívét, és amíg a kenyerek keltek, (vagy
éppen sültek) mi megoszthattuk örömeinket és bánatainkat, receptjeinket és praktikáinkat. Köszönjük Gabi! (Mikor lesz a
következô alkalom?)
Budavári Erzsébet

4. www.hazipatika.com - Jól jöhet télen egy kis online házi patika készlet, például a vitamin ABC rovat kalkulátorral, tippekkel, cikkekkel.
A kiadó két külön portállal rendelkezik kismamáknak és idôseknek: www.babaszoba.hu, www.50plusz.hu
5. www.tulli.hu - Szintén a házipatika csoport része a Tulli
Áruház (korábbi nevén Játék City) ár és életkor szerint kereshetô karácsonyi ajándékötletekkel.
6. www.gumihaz.hu - Remek gyûjtemény, abroncs és felni keresô méret és autótípus szerint, téli gumi vásárlás elôtt kiváló,
online rendeléssel, budai és fûzfôi telephellyel.
7. www.google.com/chrome - Elindult a Google Chrome, az
online óriás régen várt böngészôje. Pont olyan, amilyennek
vártunk. Egyszerû és praktikus, mint a google. Egy mezôbe ír13

és az elnökség hagy jóvá. Ennek érdekében az ügyfél meghatalmazást ad a munkaszervezet meghatározott tagjának, hogy
a kérelme vonatkozásában a pontozási jegyzôkönyvet kiállítsa.
A pontozási jegyzôkönyveket, valamint a pontszámok alapján
kialakult elôzetes támogatási rangsort legkésôbb december 20ig kell megküldeni az MVH-nak.
Az MVH teljességi és adminisztratív ellenôrzést végez a
beérkezett kérelmeken, mely ellenôrzés keretében ellenôrzi a
LEADER akciócsoport által adott pontszámokat. Pontszám eltérés esetén a végsô pontszám megállapítása a minisztériumban
mûködô Forrásallokációs és Minôségi Projektek Kiválasztási
Bizottság (FAB) feladata. A FAB a végsô pontszám meghozatala
érdekében egyeztet az akciócsoporttal és az MVH-val. A FAB
által jóváhagyott támogatási rangsor alapján az MVH hozza
meg a támogató vagy elutasító határozatot, a kérelembeadási
határidô után 90 nappal.
További információk a www.volgyvidek.hu, illetve a
www.umvp.eu honlapokon olvashatók.
Szendrôi Júlia
VölgyVidék fejlesztési irodavezetô

Vidékfejlesztési
pályázatok
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének
támogatása
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
Falumegújítás és -fejlesztés
Vidéki örökség megôrzése
Az elôzô számban hírt adtunk az új vidékfejlesztési pályázatok
megjelenésérôl. A rendeleteket azóta kihirdették, és talán mire
a lap megjelenik, a támogatási kérelem benyújtásához szükséges
formanyomtatványok és az elektronikus adatfeltöltéshez szükséges kitöltô program is elérhetô lesz már a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu).
Az alábbiakban az eljárásrendrôl szeretnék írni, mivel eltér
a szokásos pályázási módoktól.
A pályázáshoz elôször is regisztrációs számra lesz szükség,
amit a fenti honlapról letöltött G001-es adatlappal postai úton
lehet igényelni az MVH-tól. Pályázhatnak önkormányzatok, önkormányzati társulások, kisebbségi önkormányzatok, mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, természetes személyek, egyházak,
nonprofit szervezetek.
A önálló jogi személyiséggel rendelkezô LEADER Helyi
Akciócsoportok (LEADER HACS) – esetünkben a VölgyVidék
Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület – munkaszervezetet állít fel a tervezési területérôl beérkezett kérelmek feldolgozása érdekében. A munkaszervezet egyik feladata a kérelmek összeállításának segítése.
A VölgyVidék Közösség munkaszervezete irodájának
helyszíne: Vál, Vajda J. u. 2. I. emelet (Községháza épületében)
vezetôje: Szendrôi Júlia
elérhetôsége: tel.: 20/352-1604
e-mail: szendroi@szelavi.hu
A kérelem benyújtásának határideje november 30.
A támogatási kérelmet háromféle módon lehet benyújtani:
1. A kérelmet az akciócsoport munkatársa tölti fel elektronikusan, ügyfélkapun keresztül
– Az Ügyfél meghatalmazást ad a LEADER HACS munkaszervezetének meghatározott tagja részére, hogy kérelmét feltöltse
az ügyfélkapus rendszerbe;
– A meghatalmazást a kérelembenyújtást megelôzôen legalább
tizenöt nappal (november 15.) kell benyújtani a kérelmezô lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségére;
– Feltöltés után a munkaszervezet meghatalmazott tagja a kérelmet 2 példányban kinyomtatja, az ügyféllel együtt aláírja;
– A kérelem mellékleteit az ügyfél postai úton megküldi az
MVH kirendeltségére;

(A Regisztrációs Lap benyújtásának módja, és helye: postai
úton, az MVH lakhely/székhely szerinti illetékes megyei kirendeltségéhez: Fejér Megyei MVH Kirendeltség,
8002 Székesfehérvár Pf. 297 - a szerkesztô megjegyzése)

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Állandó alkalmaink: vasárnap 10 órakor szentmise illetve liturgia a templomban, minden hónap második péntekjén 18.
órakor taize-i imaóra a templomban (következô alkalom:
november 28.)
Tervezett programok: havonta egyszer ifjúsági gitáros mise
Hittanórák az iskolában:
Alsósoknak szerdánként 15.00 órakor
Felsôsöknek szerdánként 15.45-kor
A közelmúlt eseményei:
Szeptember 21-én Spányi Antal megyéspüspök látogatott egyházközségünkbe. Ezen a napon tíz helybeli fiatal járult a bérmálás szentségéhez. Minden segítônek köszönet a lebonyolítás
sikeréért!
Október 11-én a Biblia évére emlékeztünk evangélikus testvéreinkkel. A hittanos gyerekek kézmûves munkákkal, bibliai
idézetekkel készültek erre az alkalomra. Ezúton köszönjük
Süller Zsolt evangélikus lelkész úrnak az áldozatos szervezôi
munkát!
Meghívó:
Szeretettel várunk Mindenkit a Mûvelôdési Ház elôtt hagyományosan megrendezendô adventi gyertyagyújtás harmadik
vasárnapján, hittanos gyermekeink mûsorára!

2. A kérelmet az ügyfél tölti fel elektronikusan, ügyfélkapun
keresztül
– Az Ügyfél feltölti kérelmét az ügyfélkapus rendszerbe;
– Feltöltés után a kérelmet 1 példányban kinyomtatja, aláírásával
ellátja és eljuttatja a LEADER HACS munkaszervezetéhez;
– A LEADER HACS a kérelem átvételérôl átadás-átvételi jegyzôkönyvet állít ki;
– A kérelem mellékleteit az ügyfél postai úton megküldi az
MVH kirendeltségére;

Himnusz az élethez (Kalkuttai Teréz anya)
Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan!
Az Élet szépség - csodáld meg!
Az Élet boldogság - ízleld!
Az Élet álom - tedd valósággá!
Az Élet kihívás - fogadd el!
Az Élet kötelesség - teljesítsd!
Az Élet játék - játszd!
Az Élet érték - vigyázz rá!
Az Élet vagyon - használd fel!
Az Élet szeretet - add át magad!
Az Élet titok - fejtsd meg!
Az Élet ígéret - teljesítsd!
Az Élet szomorúság - gyôzd le!
Az Élet dal - énekeld!
Az Élet küzdelem - harcold meg!
Az Élet kaland - vállald!
Az Élet jutalom - érdemeld ki!
Az Élet élet - éljed!

3. Kérelem benyújtása postai úton
– Az Ügyfél kitölti a kérelem formanyomtatványait;
– A kérelem 1 példányát eljuttatja a LEADER HACS munkaszervezetéhez;
– A LEADER HACS a kérelem átvételérôl átadás-átvételi jegyzôkönyvet állít ki;
– A kérelmet és a mellékleteit az ügyfél postai úton megküldi
az MVH kirendeltségére;
A kérelmek értékelése
A pontozási jegyzôkönyv a támogatási kérelem nem hiánypótolható része, amelyet a munkaszervezet munkatársa állít ki
a rendelet részét képezô pontozási szempontrendszer alapján,

Budavári Erzsébet
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szült teafôzetet!
Személyre szóló tanácsadással várom Önöket tordasi
Gyógybolt szaküzletünkben !
Tóthné Kati
MEDITAX-TORDAS KFT.
Somogyi Béla utca 16.

MEGHÛLÉSES BETEGSÉGEK
TERMÉSZETES KEZELÉSE
Hosszú idôn keresztül azt hitték az orvosok, hogy a meghûléses megbetegedéseknek és általában a fertôzô betegségeknek
a baktériumok és vírusok elszaporodása az oka. Ennek következménye lett az antibiotikumok túladagolása, amely az iparilag fejlett nemzeteknél, mindenekelôtt azonban az amerikai
népnél helyrehozhatatlan egészségkárosodást okozott - pl. a
Candida albiceans elterjedését (ezek sarjadzó gombák), a fertôzô szájpenész legfôbb korokozóinak, valamint utókövetkezményként az allergiás megbetegedések túlzott elszaporodását.
Ma már tudjuk, hogy távolról sem a baktériumok és vírusok
jelenléte, hanem szervezetünk védekezôkészsége dönti el azt,
hogy megfertôzôdünk és megbetegedünk-e vagy sem.
Az ôsztôl tavaszig terjedô idôszakban döntôen légúti megbetegedések fordulnak elô. Leginkább a gyermekek betegednek meg, többnyire vírusok okozta cseppfertôzés által.
A fertôzôdés után 24-28 óra múlva a szervezet egyensúlya
felborul, mely gyógyfüves kezeléssel helyreállítható, a szervezet ellenállóképessége növelhetô, így enyhébb tünetekkel és
gyorsabban elmulasztható a betegség.
A gyógynövénygyógyászat egy sor olyan gyógynövényt ismer, amely pontosan a szervezet védekezô funkciójának erôsítését eredményezi. A legismertebb gyógynövény a kasvirág,
latin neve: Echinacea.
A kasvirág a nem specifikus immunrendszert képes aktivizálni és erôsíteni. Az echinacea gyökerébôl és az egész növénybôl készített friss kivonat fokozza a fehérvérsejtek mûködését. Ezáltal gyakran sikerül a betegséget megakadályozni
vagy legalábbis az idôtartamát jelentôsen lerövidíteni, illetve a
tünetek hevességét enyhíteni.
Természetes hatású immunstimulásként mûködik, amely
indirekt módon hat a meghûléses fertôzések és megbetegedések esetében, miközben aktivizálja a test saját védôerôit. Éppen
ezért fontos, hogy influenzás fertôzés esetében ugyanolyan
gyorsan reagáljunk, mint „gyilkos sejtjeink”, és azonnal vegyük be az echinacea cseppeket.
Ha zárt környezetünkben szipognak és prüszkölnek, ha az
iskolából sok gyermek hiányzik, vagy valamelyik családtagunk
levertnek érzi magát, az Echinacea cseppeket ajánljuk. A meghûléses betegségek elsô jelei esetén célszerû növelni a szervezet védekezô képességét, és a már ismert echinacea készítményen kívül a kakukkfû alkalmazása révén is elérhetünk kedvezô hatást.
A kakukkfû fürdô az a régóta ismert módszer, amellyel a
lázmentes meghûlést kezelni lehet. Ilyenkor nem árt, ha a szervezetet átmeneti túlmelegítéssel támogatjuk a kórokozók ellen
vívott harcban. A meghûlés elleni kádfürdôhöz praktikus, ha
kivonatot használunk. A megfelelô mennyiségû kivonatot a
fürdôkádba öntjük, majd a kádat úgy töltjük fel meleg vízzel,
hogy a fürdôvíz testhômérsékletû legyen. Nagyon fontos, hogy
ne hagyjuk a fürdôvíz hômérsékletét csökkenni! Kefével vagy
szivacskesztyûvel addig dörzsöljük a bôrt, amíg kipirosodik. A
fürdô idôtartama és a dörzsölés együttesen kilúgozóan hat a
bôrre, ezáltal erôsen felgyorsulnak a kiválasztási folyamatok.
A fürdô felnôtteknél 30-60 perc, gyerekeknél rövidebb, kb. 20
perc is elegendô. A fürdô után ne törölközzünk, hanem fürdôköpenybe vagy fürdôlepedôbe burkolózva bújjunk ágyba és
nyakig takarózzunk be!
Akinek a vérkeringését túlságosan megterheli a kádfürdô,
az ugyanilyen módszerrel készíthet úgynevezett lábfürdôt. A
fürdés ideje 10-15 perc. Ezután tartsuk melegen a lábat, feküdjünk le és izzadjunk! A szervezetnek fél illetve egy órára van
szüksége az utóizzadáshoz. Ez nagyon fontos, mert a második
fázis nélkül az egész folyamat nem sokat ér.
Soha ne hagyjuk a fürdôzôt egyedül, mivel a kakukkfû többek között vérkeringés pezsdítô hatású, ezért közvetlen fürdô
után ne aludjunk el! Fürdôt naponta csak egyszer lehet venni!
Lázas állapotban, tbc-s megbetegedéskor, szív-és keringési
zavarokkal küszködô betegek csak az orvos engedélyével alkalmazhatják!
Ne feledkezzünk meg a folyadékutánpótlásról sem, amelyhez javasoljuk a hársfa és bodza virágából, 1-1 arányban ké-

Piacisten meghalt
A globális pénzügyi válság a bróker- és bankárkaszt teljes
és nyilvánvaló csôdje. Ezek az emberek, a szabad piac prófétái,
akik élet és halál (dollár és euró) uraiként sújtottak porba kormányokat, vállalatokat, piacokat, most kormányzati segítségért
rimánkodnak, mert rájuk omlott az elmúlt évtized minden kapzsisága, profitéhsége és ostobasága. A szabad piac, a láthatatlan
kéz ugyanúgy nem mûködik a mamut vállalatok világában,
ahogy a newtoni fizika a most beindított részecskegyorsítóban.
Nincs olyan felelôs ember, aki a megtakarításait rábízná egy
szerencsejáték-függôségben szenvedô emberre, akármennyire
is állítja, hogy végre megtalálta a nyerô rulett szisztémát. A modern társadalmak mégis kollektív hipnózisban bízzák vagyonukat, jövôjüket, azokra a szélhámosokra, akik közgazdasági
diplomát és Porsche slusszkulcsot lobogtatnak. A mi Kulcsár
Attilánk egy végtelenül konzervatív, megbízható és visszafogott figura azokhoz képest, akik sokmilliós (dollár, nem forint)
manager fizetéssel a zsebükben, éppen egy gazdasági katasztrófa felé tolják a világot. Legutóbb Hitler, világháború, tömeges nyomor lett a gazdasági elit felelôtlenségének az eredménye. Most izgulhatunk, hogy olcsóbban megússzuk. És a nyugdíjalapunk se váljon köddé.
Azt az elképesztô hatalmat, ami ma a bróker és bankár elit
kezében összpontosul, vissza kell venni a társadalmaknak. Itt
nem pusztán arról van szó, hogy nem bízhatjuk a komplett világgazdaságot olyan emberekre, akik a saját cégüket sem képesek mûködtetni, hanem arról, hogy a profitéhség olyan ôrült
kapzsiságot teremtett, ami ön- és közveszélyes. Ezek az emberek nap mint nap kockára tesznek mindent. Soha semmi sem
elég nekik, miközben a világ olyan kihívásokkal néz szembe,
mint a klímaváltozás, Afrika, túlnépesedés, a természeti erôforrások kimerülése és a javak igazságosabb elosztása.
A pénzügyi kaszt három cent részvényenkénti profitért képes saját pozícióját és vállalatát is kockára tenni. Vajon hogyan
dönt, ha a háromcentes profittal szemben, Kis Gyula szerszámlakatos unokájának a jövôje a tét?
2008. szeptember 18. - johannes
www.euroastra.hu/node/17640

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
egész oldal
20 000 Ft
fél oldal
12 000 Ft
negyed oldal
7 000 Ft
nyolcad oldal
4 000 Ft

nem tordasiaknak
25 000 Ft
15 000 Ft
9 000 Ft
5 000 Ft

Évi legalább három számban történô, azonos terjedelmû
megjelenés esetén, elôre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történô, azonos terjedelmû megjelenés esetén, elôre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.
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MAGYARORSZÁG
KIFOSZTÁSA
Összefoglaló az Magyarok Világszövetsége
VII. Világkongresszusa (2008. augusztus 16-20.)
Magyarország kifosztásával foglalkozó konferenciájáról
A mindvégig telt ház mellett folyt konferencia elôadói három
megközelítésben foglalkoztak a témával. Egyrészt feltárták a
kifosztás történelmi, gazdasági, pénzügyi hátterét és módszereit,
másrészt ismertették a nemzeti vagyon elvételének konkrét
módszereit, harmadrészt pedig olyan korszerû pénzügyi, gazdasági technikákat ismertettek, amellyel a magyar nemzet vagyona
legalább részben visszaszerezhetô.
Az ülés levezetését is ellátó Drábik János, elôadásában kifejtette, hogy Magyarország folyamatos fosztogatására az elmúlt
két évszázadban a rákényszerített háborúkkal és a nemzetközileg
megszervezett eladósítással került sor. A XIX. század második
felében a rendszeresen ismétlôdô válságokat a rejtôzködô nemzetközi pénzkartell, és a pénzügyeket háttérbôl irányító érdekcsoport idézte elô. Magyarország csak a külsô kényszerek hatására lépett be az elsô világháborúba, amelyet a nemzetközi pénzkartell készített elô és robbantott ki. A két világháború között
Magyarország szintén a nemzetközi pénzvilág kamatgyarmata
volt. A második világháború után a Szovjetunió és a kommunista
diktatúra fosztogatta az országot. 1989 után a magyar nemzet
közös vagyonát pénzügyi technikákkal beolvasztották a nemzetközi pénzügyi közösség globális részvényvagyonába. Az
adósságcsapdába szorított Magyarország ily módon az egyetlen
szuperhatalom, a globális Pénzimpérium tartományává vált. A
pártállami nomenklatúra pénzügyi technokratái, a Pénzimpérium
jelenlegi magyarországi kiszolgálói beállították és mûködtetik
a világelit számára a pénzügyi szivattyúkat. Emiatt a magyar
nemzeti jövedelem kiáramlik az országból. Az elôadó szólt
azokról az igazolhatóan jó módszerekrôl, amelyekkel ezt a pénzuralmi rendszert át lehet alakítani, és legalább részben visszaszerezni az elvesztett nemzeti vagyont. Hangsúlyozta, hogy a
költségvetés és külkereskedelmi egyensúly helyreállításához
szükséges az állami hitel- és pénzkibocsátás, konkrétan megjelölt
termelô és infrastruktúrafejlesztô programokra. Ez a fajta állami
pénzkibocsátás nem okoz inflációt, mert a termelô és infrastruktúra projektek végén elôálló kapacitásnövekedés, az új objektumok értéke, a többlettermék és többlet szolgáltatás értéke fedezi
a kibocsátott hiteleket. Ily módon a termelôgazdaság és a pénzügyi szektor egyensúlya nem borul fel. Érvényesül egy multiplikátor hatás is, mert munkaképes felnôttek tízezrei válnak adófizetô munkavállalókká segélyre szoruló eltartottakból. Ez az
elképzelés már többször kipróbálásra került különbözô országokban, és mindig sikeresen. Azért kellett leállni velük, mert a nemzetközi pénzvilág ezt kikényszerítette.
Dr. Balogh Zoltán, aki szakorvosként lett a nemzetközi hírû
Hévízi-tó megmentôje, arról szólt, hogy miként került veszélybe
ez a pótolhatatlan nemzeti kincs. A második világháború után
szovjet tulajdonba került bauxitbányákat Magyarország 1954ben visszavásárolta. 1962-ben azonban Moszkvában aláírásra
került a timföld-alumínium egyezmény. Eszerint a bauxitot nem
olcsó szovjet árammal, Magyarországon dolgozták fel, hanem
a nyersanyagot Volgográdba szállították, majd az alumínium
egy részét vasúton vissza. Titokban maradt, hogy e mögött az
ésszerûtlen megoldás mögött a titán feletti rendelkezés húzódik
meg. A titánnal kapcsolatos magyar kutatásokat megtiltották,
noha Gillemot professzor már 1949-ben megkezdte kísérleteit
a nyirádi bauxit titántartalmával kapcsolatosan. 1957-ben Kossuth-díjat kapott a fém titán elôállításáért. A magyar-szovjet
egyezményben nem volt szó a magyar bauxit titán tartalmáról.
Ma az ország eladósodottságát a jelenlegi kormány a magyar
nép túlfogyasztásával magyarázza. Nem említik, hogy milyen
hatalmas jövedelmet jelenthetett volna a titán hazai kinyerése,
és magyar értékesítése. A Moszkvában aláírt szerzôdéssel közel
negyvenmilliárd dollárt veszített a magyar nép.
A következô elôadó Dr. Bencze Izabella ügyvéd volt, aki a
szovjet csapatkivonás jogi ügyeit intézte, és egy ideig a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság vezérigazgató helyettese volt. Elôadásában
szólt arról, hogy a rendszerváltást követôen sor került a társadalmi
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tulajdon lebontására, a magán- és a köztulajdon jogi alapjainak
a megteremtésére, a piacgazdaságra való áttérés során a magántulajdon megerôsítésére. Ezzel egyidejûleg szükségessé vált az
állami feladatok ellátása érdekében a közvagyon, vagyis a kincstári vagyon körének kialakítása. Mindez lehetôvé tette az újonnan
létrejött politikai, gazdasági és pénzügyi vezetôréteg számára
Magyarország közjogi eredetû kifosztását. Dr. Bencze Izabella
hangsúlyozta, hogy az állam és a nemzet nem azonos. A nemzet
az elsôdleges, ô hozza létre az államot azzal a céllal, hogy megszervezze polgárai életét, hogy ellássa azokat a feladatokat,
amelyekért a polgárok közterhet fizetnek, és e célból bíznak a
kezelésére minden olyan vagyont, amely közös. Ennek a közvagyonnak a célja a nemzet fennmaradása, és az ország mûködtetése. Az állami tulajdonná tett közvagyon nélkül nincs állam,
nincs nemzet, nincs ország. A közvagyon elherdálására, a privatizáció elsô éveire ma már úgy lehet emlékezni, mint a szabadrablás korszakára. A megmaradt nemzeti vagyon összértékét
hivatalosan 6 000 milliárd forintra becsülik, de az értékelés hiányosságai miatt a valós érték 50 és 100 ezer milliárd forint
körülire tehetô. Az elôadó rámutatott, hogy ma is folyik az ország kifosztása, és ezért sürgôs lépésekre van szükség a megmaradt nemzeti vagyon megmentéséhez. Többek között javasolta
új vagyontörvény elfogadását, továbbá azt, hogy függetleníteni
kell a vagyon feletti uralmat a politikától, ezért minôsített többségû törvénnyel kell védeni a nemzeti vagyont.
Mándoki Andor kohómérnök, külkereskedelmi közgazdász,
a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés nyugalmazott igazgatója,
a KDNP szakértôje Magyarország energiahelyzetét mérte fel.
Az energia nélkülözhetetlen, ezért életbevágó, hogy mindenki
elérhetô áron jusson hozzá. Noha mindenkinek fontos közszükségletrôl van szó, mégis ma már a villanyáramért, a gáz, a szén,
az olaj megvásárlásáért annyit követlenek a szolgáltatók, hogy
a lakosság nagyobb részének emiatt a létfenntartásához szükséges
napi szükségletei kielégítéséhez sincs elegendô jövedelme. Az
1990 után Magyarországra érkezô globalizáció a hazai gazdaságot
leépítette, szerkezetét átalakította, és felszámolt kétmillió munkahelyet. A globalizáció és privatizáció nem hozott létre valódi
versenyt, folyamatosan növeli a fogyasztói árakat, és így a külföldi befektetôk extra profithoz jutnak. A globalizáció semmi
jót, elônyt és hasznot nem hozott a magyar társadalom számára.
Valójában a kizsákmányolás, az új-gyarmatosítás és az eladósítás
rendszerérôl van szó. Elôadásában Mándoki Andor ismertette
az energiaipar elidegenítésének a részleteit, és számokkal támasztotta alá, hogy ha ez a stratégiai ágazat továbbra is köztulajdonban marad, akkor mennyivel olcsóbb lehetne az elektromos
áram, és a napi szükségletekhez használt gáz ára.
Dr. Léh Tibor párizsi ügyvéd, nemzetközi jogász, az MVSZ
elnökségi tagja, szakértôként kidolgozta a szovjet agresszió által
okozott károk megtérítésének a jogigényét. 1956-ban a szovjet
hadsereg agressziót követett el Magyarországgal szemben. Háborús akciót indított, megdöntötte a legális kormányt, figyelmen
kívül hagyva a magyar nép akaratát. Az 1956-os forradalom 50.
évfordulója alkalmából 2006. október 15-én a Magyarok Világszövetsége a következô határozatot hozta: „1956 októberében
és novemberében Magyarországot fegyveres támadás érte a világ akkori legerôsebb hadserege részérôl. Magyarország hadüzenet nélkül háborús színtérré vált. Az ártatlanul kioltott életek
tízezreiért, az ekkor okozott pusztításért a Magyarok Világszövetségének rendkívüli küldöttgyûlése kezdeményezi és követeli
kártérítés fizetését az agressziót elkövetô Szovjetunió utódállamaitól.” Az agresszió tényét a Szovjetunió utódállama, az
Orosz Föderáció vezetôi elismerték. A nemzetközi jog értelmében
tehát a Szovjetunió bûncselekményt követett el, amiért kártérítés
jár a magyar népnek. Az MVSZ Justitia bizottsága szakértôi
számításokra támaszkodva, megállapította, hogy Magyarországnak okozott kár 9 972 milliárd forint. A magyar nép joggal tart
arra igényt, hogy ne csak erkölcsi, de anyagi elégtételben is részesüljön.
Dr. Bogár László közgazdász, egyetemi tanár kifejtette, hogy
az önmagát rendszerváltásként megnevezô folyamat valójában
csak egy újabb birodalomváltást jelent Magyarország történelmében. Az „Új birodalmat” mindössze az különbözteti meg az
elôzôektôl, hogy azokkal szemben nem földrajzi, hanem szimbolikus térben épül fel. Ily módon sokkal rejtettebb, következés-

képp lényegesen hatékonyabban tudja kifosztani a magyar társadalom érték-mezôit, mint az elôzô birodalmak tették. 1989ig a magyar statisztikai rendszerben létezett a nemzeti vagyon
számbavétele, de ettôl az idôponttól kezdve ez nyomtalanul eltûnt a statisztikából, mint értelmezhetetlen kategória. Ehelyett
arra lett volna szükség, hogy létrejöjjön egy háromdimenziós
nemzeti vagyonleltár. Egy ilyen leltár nemcsak az anyagi értelemben vett vagyonok komplex rendszerét tartalmazza. A második dimenziót a külsô természeti elemek, úgymint a föld, a
víz, a levegô, az élôvilág, az ásványi kincsek alkotják. A harmadik
dimenziót pedig a belsô természeti javak, úgymint egészségvagyon, lelki-, erkölcsi-, szellemi értékkészletek jelentik. Az
elmúlt közel két évtized során a magyar társadalom ezer éves
történetének legbrutálisabb kifosztási hullámát szenvedte el.
Bogár professzor elôadásában kitért a veszteség és a helyreállítás
fôbb összefüggéseinek a felvázolására. Megdöbbentônek nevezte,
hogy Magyarországon 1990 óta semmilyen komplex nemzeti
vagyonleltár nem létezik. Úgy hajszolták át és fosztották ki a
magyar társadalom vesztes többségét a folyamatokon, hogy
közben felszámolták azt a statisztikai rendszert is, ami errôl
tájékoztatást adhatott volna. Az ô adatai szerint az 1970-es évek
során - mai áron számítva - mintegy 10 milliárd dollár nettó
erôforrás bevonás történt. Az ezért kifizetett kamat 150 milliárd
dollárt tesz ki, és közben az adósságállomány 100 milliárd dollárral nôtt. Ebbôl az adósságcsapdából eredô tiszta veszteség
eddig 250 milliárd dollár. Egy másik megközelítésben a magyar
államháztartás kötelezettségei az elmúlt két évtizedben 100
milliárd dollárral nôttek, miközben az ország eszközállománya
a privatizáció következtében 100 milliárd dollárral csökkent.
Ma a magyar államháztartással szembeni követelések állománya
több mint 7-szer akkora, mint az összes eszköze. Ez azt jelenti,
hogy a magyar állam a legmélyebb csôd állapotában van, mert
eszközállománya csak a töredékét fedezi a vele szemben álló
követeléseknek. A kezelhetetlen erejû társadalmi konfliktusok
miatt Bogár László úgy látja, hogy elsô feladat a valódi helyzet
tényeknek megfelelô leírására alkalmas nyelv kialakítása. A
második feladat, hogy ezen a tényeket hûen tükrözô nyelven
hozzáfogjunk mind a három dimenziót felölelô nemzeti vagyonleltár elkészítéséhez. Végül a harmadik, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális elitet rá kell kényszeríteni: fogjon hozzá egy
ezeken alapuló nemzeti stratégia elkészítéséhez. A kritikus pont
az, hogy a magyar társadalmat függésben tartó globális birodalom
belátja-e, hogy egy magyar összeomlás nagyobb veszteséget
okozhat, mint amekkorába most kerülne egy rendszer-korrekció.
Dr. Bokor Imre ezredes, a hadtudományok akadémiai doktora,
nyugalmazott egyetemi tanár elôadásában felvázolta, hogy Magyarország a nagyhatalmak politikai manôverei áldozataként
sodródott bele a két világháborúba, majd pedig 1956-ban a szovjet világuralmi törekvések áldozata lett. Az elsô világháborút
követô békeszerzôdésben minden nemzetközi elvet felrúgva
hazánkat sújtották a legszigorúbb területi, anyagi és erkölcsi
szankciókkal. A második világháborúba is külsô nyomásra sodródtunk bele. Elôször a német fegyveres erôk, majd a szovjet
csapatok szállták meg hazánkat. Ezek nyomán maximális mértékben kifosztották az országot. A szovjet hadsereg a vétlen lakosság körébôl 350 ezer fôt vitt el kényszermunkára, majd a
békeszerzôdésben ismét megcsonkították Magyarországot, és
300 millió dollár kártérítés megtérítésére kötelezték. Az ezt
követô szovjet megszállás nemcsak hatalmas anyagi terheket
rótt a magyar népre, hanem tudományos, kulturális, technikai
téren is évtizedekre visszavetette. Az 1956-os forradalom leverésével az agresszorok óriási károkat okoztak. Kétszázezer ember
nyugatra menekült, rommá lôtték a fôváros egyes kerületeit, és
a kádári megtorlás idején mintegy ezer embert végeztek ki, és
több tízezret ítéltek szabadságvesztésre.
A konferencia elôadóinak harmadik megközelítési módja
azt tartotta szem elôtt, hogy miként lehet korszerû pénzügyi ismeretekkel, technikákkal, módszerekkel Magyarország pénzügyi
gazdasági helyzetét stabilizálni, az országot az adósságcsapdából
kivezetni, és a nemzeti vagyon és a nemzeti jövedelem legalább
egy részét a magyar nemzet számára visszaszerezni.
Varga István mérnök és sikeres vállalkozó többek között elmondta, hogy a pénz áramlására és az azt rögzítô számviteli folyamatokra kell összpontosítani. Nem elégséges a pénz-állomány

statikus vizsgálata. Olyan új monetáris rendszert kell alkotni,
amelyben nemcsak a banki szereplôk állíthatják elô a pénzt.
Varga István elôadásához Vezér-Szörényi László informatikus,
aki Frankfurtban és Bázelban dolgozott szakértôként, majd pedig
öt éven át a Deutsche Bank tanácsadója volt. 2007-ben megalapította Magyarországon a Korona Csereklubot, és 2008-ban
pedig beindította az elsô mûködôképes, internetes cserepiacot.
Vezér-Szörényi elôadásában kifejtette, hogy mindenki jól jár,
aki részesül a kiegészítô pénznemek áldásaiból. Egyetlen vesztesei
a nagybankok, akik pénzüket igen drágán, magas kamatokért
adják kölcsön. Csak az embereken, a közösségeken múlik, hogy
akarnak-e sorsukon javítani, és hajlandóak-e másokkal összefogni
egy jobb jövô érdekében, vagy pedig maradnak a jelenlegi torz
pénzrendszernek az áldozatai, és egyben fenntartói. Az elektronika
és az internet fejlettsége az emberiség történelme folyamán most
elôször kínál lehetôséget arra, hogy egy közösség létrehozza a
saját igazságos pénzrendszerét.
A következô elôadó Szalay Zsuzsanna közgazdász, egyetemi
oktató, rendkívül figyelemre méltó elôadást tartott „A szelíd
pénz forradalma” címmel. Lényegében a közbirtokosságon
nyugvó pénzrendszer megteremtését ajánlotta a magyarországi
pénzhiány radikális megszüntetésére. Az elôadó kifejtette, hogy
a pénz a közösségen belül munkamegosztást biztosító infrastrukturális tényezô. Ez a közvetítô közeg lehetôvé teszi a tevékenységcsere résztvevôi között az információ- és az anyagáramlást.
A szelíd pénz a közösséget szolgálja, a közbirtok része. A fôáramú közgazdaságtan tárgyalja a pénz funkcióit. Ezek az értékmérô, a csere-, a felhalmozási-, és a spekulációs-eszköz funkciók,
amelyek közé a Bretton Woods-i rendszer összeomlása, 1971
óta odaszámítják a hatalmi-eszköz funkciót is. A probléma az,
hogy ezek a funkciók egyidejûleg nem érvényesülhetnek, de
ezt a hivatalos irányzathoz tartozó közgazdászok nem tárják fel.
A funkciók egyidejû érvényességének lehetetlensége globális
méretû válságok formájában fejezôdik ki. Szalay szerint a döntô
kérdés a harmadik funkció elemzése. Megengedhetô-e, hogy a
felhalmozás akadályozza a cserét? A pénznek forognia kell, de
mi kényszerítse erre a forgásra? Elemezte, hogy amikor a kamat
pozitív, akkor tulajdonképpen a pénztartást jutalmazzák. A negatív kamat azonban bünteti a pénz visszatartását, és ezáltal segíti elô a pénzforgalmat. Paradigmaváltást, vagyis alapvetô változást jelentene, ha elfogadnánk a kamat vonatkozásában az
ellentétes elôjelet. A szelíd pénz negatív tartományban mozgó
kamatmechanizmust, közintézmények által mûködtetett pénzforgalmat, és közbirtokként megjelenô pénzt jelent. Tartalmilag
visszatér a pénz kialakulásához, formailag felhasználja az információs technológia kínálta eredményeket. Ezért ez a szelíd
pénz, amely hatalom gyakorlására nem alkalmas, elektronikus
pénzként mûködik.
Dr. Farkasinszky Tibor, a közgazdaságtudomány kandidátusa,
egyetemi tanár Magyarország jelenkori kifosztásának mértékét,
hatásait elemezte, majd pedig javaslatokat tett az ezzel kapcsolatos
teendôkre. Alapproblémának nevezte, hogy az ország kifosztásáról nemcsak a tömegtájékoztatási intézményekben, de az Országgyûlésben is hallgatnak. Rámutatott, hogy Magyarország folyamatos és növekvô arányú nemzetközi kifosztása a külföldi globalista bankok és multinacionális cégek által tovább folytatódik.
Hangsúlyozta a bruttó hazai termék, a GDP, és a bruttó nemzeti
jövedelem, a GNI lényeges különbségét. Ezután statisztikai
adatokkal támasztotta alá a kifosztás folyamatát. Elôadásának
végén felvázolta a kifosztás megszüntetésére irányuló programot.
Hangsúlyozta, hogy annak végrehajtása természetesen kemény
küzdelmekkel jár, de a súrlódásmentesség érdekében nem szabad
lemondani a magyar nemzeti érdek érvényesítésérôl.
Az elhangzott elôadások teljes szövege elolvasható „A Fordulat” c. kötetben, amelyet az MVSZ adott ki. A „Magyarország
kifosztása” konferencia javaslatai valódi alternatívát nyújtanak
a magyar társadalomnak. Hasznosan forgathatják azok a döntéshozók is, akik a mai napig nem voltak képesek elszakadni az
idejétmúlt neoliberális pénz- és gazdaságpolitika bukott téveszméitôl, amelyeknek az ésszerûtlen erôltetése a jelenlegi válságos
helyzetbe sodorta Magyarországot.
(Az itt közölt összefoglaló forrása a Független Újságírók
Szövetségének honlapja.)
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AJÁNLÓ

Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régtôl nem kelepel
kéményen a gólya.

Ha múzeumban járunk, fôleg ha gyermekeink is velünk
vannak sokszor ránk szólnak, hogy ne nyúljunk a kiállított tárgyakhoz. Ezt elkerülhetjük, ha ellátogatunk Esztergomba, a
DUNA MÚZEUMba. Ugyanis itt a legtöbb tárgy megérinthetô, kipróbálható. Egy szépen felújított barokk házban találhatjuk meg ezt a vízügyi kiállítást. A bejáratnál egy 18. századi
vízimalmok mûködését bemutató faszerkezetet állítottak fel,
ahol víz erejének népi felhasználását mutatják be. Mi a legtöbb
idôt a pancsolóban töltöttük. Itt a zsilipet, a hullámtörôt, a kutat, a malmot vagy a búvárharangot tették szemléletessé. Nagyon komoly történeti áttekintést is kaphatunk a magyar folyószabályozásról a 19. századtól kezdôdôen, a helikopteres szimulátor segítségével pedig a levegôbôl is megtekinthetjük hazánk vizeit. A térképteremben pedig egy óriási üveglap alatt
Magyarország ûrfelvétele díszíti a terem padlóját. Erre ráléphetünk és egy nagyító segítségével kutathatjuk. Az ország
szinte összes települése megtalálható rajta. Az utolsó kiállító
helységben megismerhetjük, hogyan mûködött egy város vízellátása a 19. század végén. Végig követhetjük a víz útját a föld
alatt elhelyezett közmûvekbôl a lakások fürdôszobájáig. Befejezésképpen a vetítôteremben lehetôségünk van a vízzel kapcsolatos rajzfilmek, tudományos- és természetfilmek megtekintésére. Élményekkel gazdagon jöttünk el. Mindenkinek
ajánlom, fôleg amiatt, mert egy jót lehet utána pancsolni az
Esztergomi ÉLMÉNYFÜRDÔben is.
Nagy Ilona

Csóka – s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
A nagy csárogásnak.
Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.
Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák s a varjak.
Kányádi Sándor: November
Tudod-e?
November 25. - Katalin napja
Idôjóslás: Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog.
Ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog.

LABDARÚGÁS

November 30. -András napja
Házasságjósló és -varázsló nap.
Disznóölések, disznótorok kezdete.
Termésjóslás: András napi hó, vetésnek nem jó.

2008. október 26-án (vasárnap) a mérkôzés után lemondott
Kollár Endre, a felnôtt csapat edzôje. Ezúton szeretnénk megköszönni eddigi munkáját, amit közel másfél évig csinált itt
Tordason! Reméljük hamar megtalálják a vezetôk az utódját.
Kedden már nem voltunk edzô nélkül. A csapat ôszi szezonjának utolsó négy meccsére felkérték és elvállalta az edzôséget Kozma László!
Reméljük, hogy ezzel a kis idejû munkájával sikereket
tudunk majd elérni, hiszen a soronkövetkezô meccseket a tabella szerint hozni kellene, viszont ehhez a csapat összeszedettségére lesz szükség, amin Kozma László már el is kezdett
munkálkodni! Nem idegen ember számunkra, hiszen a csapatból talán 1 vagy 2 ember van, aki nem ismeri! Sok sikert kívánunk neki és eredményes, jó munkát!

Egyszerûen finom
Mákpiskóta
Hozzávalók: 6 db tojás
7 evôkanál víz
30 dkg porcukor
24 dkg darált mák
csipet só
Elkészítése:
A tojássárgákat habosra keverjük a porcukorral, majd a 6 evôkanál vízzel. Hozzáadjuk a darált mákot. Végül - az 1 evôkanál
vízzel és pici sóval - kemény habbá vert tojásfehérjét óvatosan
a masszába keverjük.
Sütôpapírral bélelt tepsibe öntjük. Elômelegített sütôben pár
percig teljes lángon, majd tûpróbáig közepes lángon sütjük.
Savanykás lekvárral megkenhetjük.
Ez a mennyiség normál gáztepsiben sütve kb. 2 cm vastag lesz.

RENDÔRSÉGI HÍREK
2008. 10. 26-án a hajnali órákban állampolgári bejelentés
alapján, polgárôr segítséggel a rendôrség sikeres elfogást hajtott végre Gárdony Város központjában.
Az elfogott három fô kistarcsai lakos közül kettô fô felnôtt,
míg egy fô fiatalkorú személy, és kifejezetten lopási szándékkal érkeztek Gárdonyba. Terveik között üzlethelységek kifosztása szerepelt, azonban ez meghiúsult, betörés sehová sem történt, rongálási kár keletkezett mintegy 60 000,-Ft értékben.
Az elkövetôkkel szemben a büntetôeljárást a Gárdonyi
Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytatja le.
2008. 10. 27-én szintén a hajnali órákban Budapesti lakásán elfogásra került Cs. O. budapesti lakos, aki 2008. nyarán
társaival több besurranásos lopást, betörést követett Velence
területén. Az ellopott értékek között készpénz, ékszerek szerepeltek, de mûszaki cikkeket is elôszeretettel vettek magukhoz.
Az általuk okozott kár több százezer forint. Cs.O. a vele szemben folyó újabb büntetôeljárással párhuzamosan a Fejér Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetbe került elhelyezésre, mivel
szabadságvesztés büntetés letöltetése is terheli.
A Gárdonyi Rendôrkapitányság ezúton is megköszön valamennyi bûncselekmény megelôzésére, megszakítására, vagy
bûnelkövetôk elfogására irányuló bejelentést. Kérjük, hogy
forduljanak hozzánk bizalommal, és hívják a 355-003-as, vagy
a 107, 112-es segélyhívószámot!
Tisztelettel: Dr. Sági János rendôr alezredes

Jó étvágyat kívánok!
Humor
Félig süket
- Doktor úr, félig megsüketültem.
- Olyan nincs. Valaki vagy süket, vagy nem. Ismételje amit a
fülébe súgok:
...nyolcvannyolc.
- Negyvennégy.
Hegedûs Mónika

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!
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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

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

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

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

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

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

ANGOL oktatás
Korosztálytól és nyelvtudás szintjétôl függetlenül várok mindenkit ANGOL óráimra, legyen szó
- nyelvtani rendszerezésrôl, gyakorlásról, korrepetálásról,
- társalgási órákról, szókincsbôvítésrôl,
- nyelvvizsgára, érettségire felkészülésrôl.
Telefonszámom: 20/9412-898
E-mail címem: krisztinnah@gmail.com

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

Gyermekfelügyeletet, háztartásba besegítést, igény szerint fôzést is vállal fiatalos,
gyermekszeretô és gyermekekkel bánni tudó, aktív, sok unokás nagymama.
Érdeklôdni a 20/941-2898-as telefonszámon lehet.

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást
vállalunk. Tel.: 30/365-7786

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Fôszerkesztô: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmonológiai járóbeteg szakrendelést tartunk, amelyre elôzetes bejelentkezés 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. Betegeink számára esetleges további invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, mûtéti beavatkozás elvégzését megszervezzük.
A tüdôgyógyászati rendelés keretében légzésfunkciós vizsgálatot, allergológiai kivizsgálást folyamatosan végzünk.
Kardiológiai és tüdôgyógyászati szakorvosi képesítéshez
kötött gyógyszerjavaslat, receptírás.

Példányszám: havonta 750 példány

RENDÔRSÉGI TELEFON
Tordas Község Önkrományzata 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.

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

20/969-5963

Dr. Kertész Tamás
kardiológus, pulmonológus szakorvos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak,
ismerôsnek, barátnak akik szeretett halottunk,
Németh László temetésén részt vettek.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek, illetve mély
gyászunkban bármi módon enyhíteni igyekeztek.

A MARTONVÁSÁRI ORVOSI ÜGYELET
2008. augusztus 6-tól a
Beethoven Általános Iskola orvosi szobájában lesz.
Cím: Beethoven tér 1. (új iskola), földszint
Telefon: 22/460-053

Gyászoló család
Az Evangélikus Gyülekezet állandó programjai

FM parfümök Karácsonyra

szerda 10 órától - Baba-mama kör
csütörtök 17 órától - Bibliaóra
vasárnap 11 óra - Istentisztelet, minden hónap elsô vasárnapján és nagy ünnepen úrvacsorai alkalom.
vasárnap 18 óra - Ifjúsági óra

A világmárkák közé lépett tradícionális
FM parfümforgalmazó saját illataival
valamint exkluzív illatokkal minden
korosztály számára kínál kiváló
választást és ajándékot.

A Baptista Gyülekezet állandó programjai

Ingyenes illatmintákat
és katalógust kérjen a
Fejér megyei FM
referenstôl:
20/9-412-898

péntek 18 óra - Házi közösség családoknál (páros heteken)
szombat 18 óra - Tini ifi (nyolcadikosok és középiskolások
részére)
vasárnap 9 óra - Biblia kör óvodásoknak és ált. iskolásoknak
vasárnap 10 óra - Istentisztelet
Egyéb alkalmakat (ruhaakció stb.) plakátokon hirdetjük.
További információ: Bokros László 20-886-32-56
19

A Községháza ügyfélfogadási rendje
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Hivatal
8-12
8-12, 13-17
8-12, 13-15:30
8-12

Körjegyzô
13-17
8-12

Polgármester
8-12, 13-17
8-12, 13-15:30
-

Anyakönyv
13-15:30
-

Pénztár
8-12, 13-16:30
13-15
8-12

Víziközmû Intézmény
8-12, 13-16:30
13-15
8-12

Ebédidô: 12-12:30, csütörtökön nincs ügyfélfogadás! A Víziközmû Intézmény ügyintézôje Craveró Teréz.

MEGHÍVÓ

KÖNYVTÁRI
HÍREK

Tordas Község Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívok minden érdeklôdôt a
2008. december 8-án (hétfôn) 18 órakor
megrendezésre kerülô

Hétfôn és szerdán
13.30-tól 16.30-ig várom
a régi és a leendô olvasókat.

KÖZMEGHALLGATÁSRA
a MÛVELÔDÉSI HÁZBA
Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklôdik a falu
ügyei iránt, javaslataival, meglátásaival szeretné
segíteni községünk fejlôdését.

Varga Szabolcsné

Juhász Csaba polgármester
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