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KEDVES TORDASIAK!
Kedves Tordasiak, kedves vendégek!
Ismét összegyûltünk, hogy megünnepeljük azt a királyt,
akinek a történelmünk során a legtöbbet köszönhetjük.
Székesfehérváron, 1083. augusztus 20-án ünnepélyes külsôségek között felbontották addigi nyughelyét és szentté avatták István királyt. Az 1092-es szabolcsi zsinaton pedig ünnepét
kötelezôvé tették, melyet azóta is minden évben megünneplünk. Ki volt ô, hogy tisztelete, példája kiemeli nemzetünk
uralkodói közül?
Apja, Géza fejedelem halála után 997-ben egy kettészakadt
nemzetet örökölt. Az Istenbe vetett hite, ereje és kitartása tette
naggyá, hogy véghezvigye küldetését. A Koppánnyal vívott
gyôztes polgárháború és a Kárpát-medence egészének az országhoz csatolása után, az évezred küszöbén egy egészen új
kezdôdött a magyarság történelmében: Magyarország keresztény királyság lett. Szent István kiépítette a magyar feudális
államszervezetet. Létrehozta a német római császárságtól független magyar egyházat. Ezzel párhuzamosan nagy gondot fordított a korban elterjedt zarándokok és zarándoklatok támogatására. Európai jelentôségû lépése volt, hogy megnyitotta a jeruzsálemi zarándokút Magyarországon átvezetô szakaszát, így
bekapcsolta az országot a keresztény világ vérkeringésébe.
Zarándokházakat épített Rómában, Jeruzsálemben, Ravennában, Konstantinápolynak pedig templomot adományozott. Az
elsô magyar földön készült irodalmi alkotásként, a keleti és a
nyugati királytükrök mintájára, fia és örököse, Imre herceg
számára, az 1020-as években készítette el az Intelmeit, melyben a bölcs kormányzás alapelveit foglalta össze. Élete végén
az akkor elterjedt módon Isten szolgálatára szentelte magát.
Imre herceg halála rettenetes csapás volt számára. Nem csak
egyetlen fiát és örökösét vesztette el, hanem egész élete munkáját, az újdonsült keresztény királyság jövôjét is veszélyben
érezhette. Súlyos betegségbe esett és 1038. augusztus 15-én
bekövetkezett halála elôtt az országot - a legendás hagyomány
szerint - Szûz Mária oltalmába ajánlotta.
Keresztény uralkodó volt, aki ôszintén hitt a megkoronázásakor vállalt kötelezettségeiben, s abban a keresztény hitelvben, hogy Isten elôtt majd számot kell adnia cselekedeteirôl.
A mai idôkben érezhetjük, hogy sok helyen hiányzik Szent
István szellemisége. Népünknek megújulásra volt szüksége
Szent István korában, csakúgy, mint manapság. De ehhez most
nekünk, magunknak kell megérnünk arra, hogy legyen igényünk váltani. Törvényszerû, hogy lesznek áldozatok. De ébredjünk fel, vegyük észre, hogy megvezetettek vagyunk mások

érdekei miatt. Ezt akarjuk folytatni, vagy merünk valódi önmagunk lenni? Szent István olyan országot adott a magyar népnek,
mely a környezô hatalmak elismerését vívta ki. És most?
Erkölcsi, szellemi, lelki és gazdasági megújulásra van szükségünk. Kiábrándultunk a politikából, elegünk van a megosztottságból? Fordítsunk hátat azoknak, akik bomlasztanak, akik
a saját érdekeik miatt akarnak közösséginek tûnni! Kezdjünk el
újra valóban egymásra figyelni! A település, az ország, az emberek javára tegyük a dolgunkat ott, ahol éppen vagyunk! Higygyünk a közösség erejében, önmagunkban, reméljük azt, hogy
ezt a megújulást véghez tudjuk vinni, és legyen ehhez bennünk
elég szeretet!
Juhász Csaba polgármester
(A Szent István napi ünnepségen elhangzott megnyitó beszéd.)
RESZKESSETEK ÚTHIBÁK!
A Fejér Megyei Közgyûlés Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottságának szeptember 9-i ülésén tárgyaltuk a megye 4 és 5 számjegyû közutainak 2009-2010. évi felújítási
programját. A Megyei Közgyûlésnek elfogadásra javasoltuk a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 83/2008. (VIII.
29.) számú határozatát, amely felsorolja a 2009-ben felújításra
kerülô szakaszokat. A megyei lista elsô helyén szerepel a Tordas-Gyúró út felújításra váró része, Tordas Martonvásár felôli
végétôl Gyúró elejéig, 174 millió Ft értékben. Már csak a novemberi kormányhatározaton múlik, hogy jövôre megújul-e a
fôutunk. A tervezési idôszakban megpróbáljuk elérni, hogy
forgalomlassító szigetek is épüljenek a falu két végén.
Teszár Tamás, a Fejér Megyei Közgyûlés
Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottságának tagja

Szeptember havi mottó:
„Az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik,
tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen” - Gróf Széchenyi István

la keretein, hiszen Tordas Község egészének érdeklôdésére
számot tartó rendezvényeket, programokat szervezett. A hagyományok ápolását mindig fontosnak tartotta, a rendszerváltás után megismertette a gyerekekkel a betlehemezést, nyári
kézmûves táborokat szervezett, és részt vett a Tordasi Asszonykórus megalapításában is.
Közéleti tevékenysége is jelentôs: részese volt a Sajnovics
Gyûrû díj megalkotásának és a Tordasi Kisbíró címû önkormányzati lap elindításának. Az iskola anyagi lehetôségeinek
javítása érdekében megalapította a Bábel Alapítványt, amely
alapítása óta segíti az iskola munkáját.

Önkormányzati hírek
Testületi ülés, 2008. augusztus 26.
A Képviselô-testület döntött a Közép-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételeirôl:
- nem fogadta el azt az észrevételt, mely szerint a Polgármesteri
Hivatal megszüntetô okiratának kiadása tiltott hatáskör átruházást valósít meg, mivel a testület nem a megszüntetô okirat kiadására, hanem csak annak elkészítésére hatalmazta fel a körjegyzôt. Ezt követôen a testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal megszüntetô okiratát.
- a Közigazgatási Hivatal észrevételével egyetértve, a testület
visszavonta a Veres Andreát a Kisbíró újság fôszerkesztésével
megbízó határozatát, mivel a döntés nem minôsített többséggel
született, majd - minôsített többséggel - újra megválasztotta a
Kisbíró fôszerkesztôjének.
- a Közigazgatási Hivatal kérte, hogy a költségvetési rendeletben a „közterhek” szó helyett a „járulékok” kifejezés, illetve a
„az önkormányzat által folyósított ellátások, segélyek” helyett
„az ellátottak pénzbeli juttatásai” kifejezés szerepeljen, valamint a „felújítás” egy soron szerepeljen a „beruházással”. A
testület módosította a rendeletet.
- a zárszámadási rendeletben a testület módosította a vagyonkimutatás szerkezeti felépítését, továbbá jelezte, hogy az önkormányzatnak nem volt olyan döntése, ami több éves kihatással járt.
- a testület nem értett egyet a Közigazgatási Hivatal azon észrevételével, hogy az adórendelettel kapcsolatban többszörös rendeletalkotás történt, mivel csak adminisztrációs hiba történt,
ami a Képviselô-testület hatáskörén kívül áll.
- a Közigazgatási Hivatal észrevétele szerint, az iskolaigazgató
kinevezésénél azonos feltételek esetén azt a pályázót kell
elônyben részesíteni, aki pedagógiai szakvizsgával rendelkezik. A testület véleménye szerint a fôiskolán szerzett általános
iskolai tanítói diploma és az egyetemen szerzett középiskolai
tanári diploma nem tekinthetô azonos feltételnek.
- egyetértve a Közigazgatási Hivatallal a testület kiegészítette
az intézményvezetôi kinevezésrôl szóló határozatát a vezetôi
pótlékkal és a próbaidôvel.
A Képviselô-testület elfogadta a kistérség Közoktatási Intézkedési Tervét és a Közoktatási Megállapodást, valamint
döntött a Tordas-Gyúró Óvodai Intézményi Társulás Megállapodásának megszüntetésérôl, tekintettel arra, hogy a tordasi és
a gyúrói óvoda csatlakozott a Szent László Regionális Óvodához.
A testület úgy döntött, hogy elfogadja a Fejér Megyei Fôügyészségnek küldendô panaszlevelet, amelyet a testületi
jegyzôkönyvben és a Kisbíró következô számában olvashatnak
majd.

A fent említett rendelet egy másik része szerint:
„Sajnovics-gyûrû” Díj adományozható annak a közoktatásban,
közmûvelôdésben, egészségügyben, községért mûködô civil
szervezetben és sportban dolgozónak, aki példamutató, eredményes és sikeres tevékenységével, illetve egész életmûvével
elismerést vívott ki.
Turda Sándor a Tordasi Polgárôrség alapító tagjaként jelenleg is tevékenyen részt vesz a Polgárôrség munkájában. Az
Önkormányzat ezen túlmenôen bármikor, bármiben számíthat
a segítségére, például a rendezvények biztosításában, az iskola
évenkénti kimeszelésében. Az utóbbi egy évben lefestette az
iskola fôbejáratát, lemosta és újrafestette az iskola radiátorait,
részt vett a buszmegállók festésében, a rendezvények biztosításában. Aktívan részt vesz a település közbiztonságának javításában, jó kapcsolatot ápol a megye többi polgárôr szervezetével
és a rendôrséggel.
Tevékenységével példát mutat az egész település számára,
élô példaként cáfolja azt az általánosan elterjedt vélekedést,
hogy a település politikailag megosztott jobb- és baloldalra.

KITÜNTETETTEK,
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Tordas Község Önkormányzatának rendelete értelmében
„Tordas Község Díszpolgára” kitüntetô cím annak a magyar,
vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely
jelentôs eredményt hozó munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életmûvével elismerést váltott ki. Ezzel a címmel tüntethetô ki az is, aki különösen jelentôs, maradandó értéket teremtô munkájával és példamutató magatartással járult
hozzá Tordas község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlôdéséhez.
Dr. Hamza Lászlóné közel két évtizeden keresztül vezette
Tordas Község legjelentôsebb intézményét, az általános iskolát. A kilencvenes évek elején bevezette a néptánc- és citeraoktatást, megteremtve ezzel a mára országos hírû néptánc- és népi
hangszer oktatás alapjait. A rovásírás oktatás és a Nemzeti Emlékezet napjai rendezvénysorozat hozzájárult a tordasi gyermekek nemzeti identitás tudatának kialakulásához és megerôsödéséhez. Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, a népfôiskola
megszervezése révén tevékenysége messze túlmutatott az isko-
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volna, ugyanis korábban, a beruházási hitel felvételekor (2004.
február), az Önkormányzat készfizetô kezességet vállalt az
adósságszolgálati mutatónk törvényben szabályozott maximumáig. Ennél több hitele, kötelezettsége nem lehetne az önkormányzatnak. Mindezt persze tudnia kellett Márki Ferencnek is,
aki mint jegyzô, és ezáltal a törvényesség ôre, minden kötelezettség-vállalást ellen kell jegyezzen, méghozzá úgy, hogy meg
kell gyôzôdnie arról, hogy a lejárat idôpontjában rendelkezésre
áll az összeg. Jelen esetben a lejárat idôpontja 2007. március
31. volt, és természetesen nem állhatott rendelkezésre a közel
100 millió forint, csak akkor, ha az APEH ezt átutalja. Szakértôtôl kért állásfoglalás szerint már a beruházás elején lehetett
tudni, hogy soha nem kapjuk vissza az ÁFA-t, hiszen a vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik lehetôvé! … csak éppen senki nem kért állásfoglalást, mert vélelmezhetôen megbíztak a
Váci Gyula (vagyis a beruházó) által hozott „jogászokból álló
rendszerben”.
Sajnos a csatorna-beruházás kesze-kusza finanszírozása,
amit a VPOP is már fél éve nyomoz, nem az egyetlen kérdéses
pont az ügyben. Az eddigi üzemeltetés során fény derült azokra
konstrukciós és kivitelezési hibákra is amelyek az üzemeltetést
drágábbá és bizonytalanná tették. Tordason a rendszer elviselhetetlen bûzt okád, és a felfelé pumpálás miatt puffog és durrog
(végig a Jókai és Gárdonyi utcában). Maga a tisztító - szakértôi
vélemény alapján - soha nem mûködött megfelelôen, a cikk
írásának idôpontjában pedig teljesen lerobbant, ezzel több héten át rendkívül súlyos környezetszennyezést okozva. (Ld. külön cikk).
Mint láthatják, a jelen valóság nem sok jóval kecsegtet. Ennek ellenére nem szabad csüggednünk. Minden törvényes eszközt meg fogunk ragadni, hogy a község érdekeit megvédjük,
és nem hagyjuk, hogy emiatt a sok szempontból kétesnek nevezhetô csatornaberuházás miatt tönkremenjen a falu!

Csôdeljárást indított Váci Gyula
Füstbement terv az új óvoda?
Igen, arról a Váci Gyuláról van szó, aki az ÖKOTÁM rendszer kitalálójaként és beruházóként a 2003. decemberi közmeghallgatáson biztosította a jelenlévôket, hogy a csatorna megépítése a lakosság 65 x 1000 forintos befizetésén túlmenôen, a falunak semmibe sem fog kerülni. Ezt követôen, a 2007. decemberi közmeghallgatáson háromszor is kijelentette, hogy az önkormányzatnak semmiféle kötelezettsége nincs a csatorna
ÁFÁ-ja miatt, valamint hogy a község nincs csôdhelyzetben.
Az elmúlt majd' két év során Tordas vérrel-verejtékkel kigazdálkodta azt a 16,5 milliónyi számlát, amit elôdeink halmoztak fel, azt a 23 millió forintot, amit az államkincstár 2007.
folyamán hajtott be (kamat + 2006-os igénylések) a jogtalanul
igényelt állami támogatások miatt, a csatorna-beruházónak
visszafizetendô 4 millió forintos iparûzési adó-túlfizetést, valamint a 2005-ös normatíva túligénylés miatti 2,5 millió forintot.
Ez összesen 46 millió forint!
Örömmel tudatom, hogy 2008. június 30-ra sikerült nullára csökkenteni folyószámla-tartozásainkat úgy, hogy rendelkezésre áll a csatorna amortizáció miatti tartalékunk is
egy elkülönített számlán. Az érdem mindannyiunké: azoké,
akik idôben befizették az adókat, szemétdíjat, csatornadíjat, akik az önkormányzat dolgozóiként, a megszorítások
után még keményebben és még önfeláldozóbban dolgoztak,
valamint akik látva a nehéz helyzetet, felajánlásokkal, soksok ingyen munkával segítették falunk égetô feladatainak
ellátását. Köszönjük!
Sajnos nem örülhetünk maradéktalanul eredményeinknek,
mert Tordas egén ismét sötét felhôk gyülekeznek. Alig telt el
három hónap az Alkotmánybíróság döntése óta, amely egyelôre
arrébb tolta (nem megszüntette) a veszélyt, amit a csatornaberuházással kapcsolatos állami támogatás visszafizetése jelent,
az egykori beruházó a bíróságtól kérte a beruházás ÁFA-ja
miatti kötelezettségbôl adódó adósság rendezését, magyarul csôdeljásárt indított! Az összeg kamatokkal együtt Tordas esetében már 100 millió forint!
Ennek egyik elôzménye, hogy Váci Gyula megkereste Képviselô-testületünket, hogy nagyszerû megoldást talált az ÁFA
kérdésre: adjuk neki üzemeltetésre (koncesszió) 35-50 évre az
egész csatorna rendszert. A Képviselô-testület fôleg két ok miatt vetette el ezt a javaslatot: egyrészt nem akarjuk 35-50 évre
lekötni magunkat, és „legdrágább” vagyonunkat. Másrészt,
ami sokkal fontosabb: konkrét terveink vannak, hogy egy új
tisztítót építsünk Tordason, és ezzel jelentôsen csökkentsük a
csatornadíjat!
Fel szokták még emlegetni azt is, hogy azért nem kaptuk
vissza az ÁFA-t, mert nincs még üzemeltetési engedélyünk.
Valóban nincs engedélyünk, ugyanis - a hatóság tájékoztatása
szerint - addig meg sem kapjuk, amíg az nincs meg a tisztítóra,
a ráckeresztúri hálózatra és a martonvásári hálózatra is (most
ez utóbbi van folyamatban). Ez a tény azonban az Adózás rendjérôl szóló törvény szerint semmiben nem érinti az ÁFA alanyiság problémakörét.
Amennyiben a bíróság helyt ad a beruházó követelésének,
az Tordas csôdeljárás alá vonását jelentené. A csôdeljárás azt
jelenti, hogy hiába gazdálkodtuk ki a fenn említett 46 millió
forintot, hiába készíttetjük el az új szennyvíztisztító és az új
óvoda tervét, hiába teremtettük elô az ehhez szükséges pénzt,
hiába tudnánk pályázni rendelkezésre álló önrésszel és kész
tervekkel, engedélyekkel jövô tavasszal a megépítésre, a csôdeljárás alatt lévô önkormányzatok nem adhatnak be pályázatot!
Tehát, ha megindul a csôdeljárás, az új szennyvíztisztító és
az új óvoda terve is szertefoszlik!
Ki a felelôs mindezért?
A kölcsönszerzôdést, amely alapján Váci Gyula a csôdeljárást
megindította, Tordas részérôl Farkas János írta alá 2006. április
26-án. Erre nem volt semmiféle felhatalmazása! A testületi
jegyzôkönyvek tanúbizonysága szerint a Képviselô-testület
nem is tudott az egész ügyletrôl. De nem is vihette testület elé
az ügyet sem a volt polgármester, sem a volt jegyzô, mert a
Közigazgatási Hivatal azonnal törvényességi észrevételt tett

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke
(Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy gazdasági elôny jogosulatlan
megszerzése és hamis tanúzásra való felbujtás miatt – négy év
próbaidôre felfüggesztve – két év börtönbüntetést kapott a domaszéki jegyzô tegnap a Szegedi Városi Bíróságon. Gulácsiné
Somogyi Ilonát öt évre hivatásának gyakorlásától is eltiltották.
A bíróság ítélete szerint jogosulatlanul igényelt vissza az államtól 2,5 millió forint közmûfejlesztési hozzájárulást. A tordasi csatornairatokat a VPOP tavasszal lefoglalta, és ismeretlen tettes ellen nyomozást indított gazdasági elôny jogosulatlan
megszerzése bûntette alapos gyanújával, a csatornaberuházással kapcsolatos 100 millió Ft közmûfejlesztési hozzájárulás
visszaigénylése miatt... - a szerk. megjegyzése)

Leállt a szennyvíztisztító!
Történetünk valamikor július végén kezdôdhetett, amikor a
szennyvíztisztító teleprôl (a továbbiakban telep) javításra elszállították a centrifugát. A meghibásodás lehetséges okáról
folyamatosan ellentétes információkat kapunk, az viszont
tény, hogy leállt a szennyvíztisztító.
A telep üzemeltetésére a Ráckeresztúr Önkormányzati
Kommunális Szennyvíz Üzemeltetô Intézmény (a továbbiakban intézmény) kért és kapott engedélyt a környezetvédelmi
hatóságtól. Az intézmény vezetôje megbízta az egykori kivitelezôt a telep üzemeltetésével, ami azért aggályos, mert így a
garanciális idôszakban csak a kivitelezô ismerhette meg (és
akár hallgathatta volna el) a számára költséget jelentô garanciális problémákat.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos számlákat az intézmény
kapja és fizeti ki a négy település önkormányzatai által beszedett csatornadíjból. Az üzemeltetô cég vezetôje (aki a legutóbbi
tordasi közmeghallgatáson részt vett Váci Gyula oldalán), arra
hivatkozva, hogy május óta nem kapta meg a pénzét, lelakatolta
és közel két hétre magára hagyta a telepet.
Minderrôl a telepben - a többi önkormányzattal együtt
- tulajdonrésszel rendelkezô tordasi önkormányzatot nem
tájékoztatták, az egészet véletlenül tudtuk meg, kb. két héttel a „lavina” elindulása után.
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A probléma megértéséhez kicsit meg kell ismerni a mûködés elvét. Adott két akkora szabadtéri acéltartály, amelyek külön-külön is alkalmasak a négy település egynapi szennyvízének befogadására. Ha a tartályba érkezô szennyvizet megfelelô
mennyiségû levegô (oxigén) befújásával kezelik, a baktériumok lebontják szerves és szervetlen anyagokat. A következô
folyamatban - a levegôbefújás nélküli keverés során - az ammónia alakul nitrogénné, széndioxiddá és vízzé. A harmadik
szakaszban ülepítik a kezelt szennyvizet, ekkor alulra kerül a
sûrûje (szennyvíziszap), a tetejérôl pedig kiszivattyúzzák a folyadékot a patakba. Ezután rátöltik a visszamaradt szennyvíziszapra a beérkezô szennyvizet és a folyamat kezdôdik elölrôl.
Az említett centrifugával idônként kicentrifugázzák a szennyvíziszapot, ilyenkor a „lé” visszakerül a tisztítóba, az alacsony
víztartalmú maradékot pedig veszélyes hulladékokat befogadó
helyre szállítják.
Ez a tevékenység maradt el kb. két hétig, amikor az egészrôl tudomást szereztünk. Ekkor segítségül hívtam a
tordasi szennyvíztelep tervezôjét, és együtt mentünk el a
telepre. A helyszínen derült ki, hogy a szennyvíz hetek óta
csaknem teljesen tisztítatlanul ömlik a patakba, ezért késôbb a környezetvédelmi hatóság büntetôfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen, környezetszennyezés és közérdekû
üzem veszélyeztetése bûntette miatt.
A helyzeten egy bérelt mobil centrifuga beállításával próbáltak úrrá lenni, ez azonban csak a napi 100-200 000 Ft bérleti
díjat vitte el sikeresen, a hetek alatt felhalmozódott szennyvíziszappal nem tudott megbirkózni.
A kialakult vészhelyzetben, mivel a büntetôfeljelentéstôl
független környezetszennyezési bírság nagysága a környezetszennyezés idôtartamától is függ, az intézmény megbízta
az általam bemutatott vízügyi szakértôt a telep mindennapos ellenôrzésével, és tanácsadással a mielôbbi hihaelhárítás érdekében.
Az ellenôrzések során kiderült, hogy
1. a beépített centrifuga teljesítménye kicsi, egy mûszakban
nem bírja elvégezni a feladatát - új, nagyobb centrifuga kellene
2. az iszapsûrítô tartály kicsi, a centrifuga meghibásodása
esetén nem tud kellô mennyiségû iszapot befogadni - tervezett
karbantartás kell a meghibásodás elkerülésére
3. a tartályokba befújt levegô mennyiségét hibásan vezérlik,
mert a szennyvízmennyiséghez igazítják, nem a megkívánt 22,5 mg/l oxigénmennyiséghez - új szabályozás kell (új folyamatirányító szoftver kell, amely oxigénszondáról vezérli a légbefúvást)
4. a méregdrágán bérelt mobil centrifuga teljesítménye kevés a felhalmozódott szennyvíziszap eltávolítására
5. a 2 órás ülepítési idô után a tisztított víz leengedése 6 órát
vesz igénybe, ezt a 8 óra oxigénhiányt a baktériumok nem
élik túl - a leengedési idôt 2 órára kell csökkenteni
6. a beépített légbefúvók teljesítménye túl nagy, ez indokolatlanul megnöveli a telep villanyszámláját - kisebbre kell
cserélni
7. a légbefúvók beltéri típusok, ennek ellenére jelenleg az
udvarra vannak telepítve - csapadék és napsütés elleni védelmükrôl legalább egy tetô építésével gondoskodni kell
8. a két szabadonálló, szigeteletlen tartályban a szennyvíz hômérséklete nagy mértékben függ a külsô levegô hômérsékletétôl, ezért a téli idôszakban a baktériumok aktivitása csökken
és a szennyvíztisztító nem mûködik kellô hatékonysággal hôszigetelés kellene a tartályokra
9. a közel 20 km hosszú hálózat miatt (Gyúró-Ráckeresztúr)
berothadt szennyvíz betonkorróziót és bûzt eredményezhet érdemes a tervezett szennyvíztisztító kapacitás bôvítést Ráckeresztúr helyett Tordason megépíteni
Ha a centrifugát elôre tervezetten, a megfelelô üzemóra elérése elôtt viszik karbantartásra (csapágycsere), és elôtte a
szennyvíziszap nagy részét eltávolítják a rendszerbôl, a telep
kb. két hetet kibírt volna centrifuga nélkül. Ennyi idô bôven
elég egy csapágycserére, ráadásul egy felelôs üzemeltetô olyan
karbantartó céggel szerzôdik, amelyik vállalja a javítás idejére
kölcsön berendezés biztosítását. De a centrifuga hat hét alatt
sem készült el, mert nem sikerült alkatrészt szerezni hozzá.
A kivitelezô ugyanis egy kb. 28 éves, használt berendezést

épített be 4 évvel ezelôtt, a 6 milliárd forintos beruházás
egyik fô elemeként. Ennek leplezésére, a rajta található fém
táblácskáról pedig gondosan lecsiszolták a gyártási évet.

Az intézményvezetô lemondott, helyének betöltésére pályázatot írt ki a ráckeresztúri önkormányzat. 2007 tavaszán
Tordas, Gyúró és Martonvásár testületei megbízták a ráckeresztúri polgármestert, hogy közbeszerzési eljárás során találjon üzemeltetôt a szennyvíztelepre. Közben felmerült a saját
üzemeltetés lehetôsége is, eszerint egy önkormányzati tulajdonú cég végezné az üzemeltetést, az alkalmazásában álló
szakemberekkel. A kivitelezô Váci Gyula 35-50 évre szeretné
megszerezni az üzemeltetés jogát, lapzártakor elképzelése támogatására próbálja megnyerni a ráckeresztúri képviselôk
többségének szavazatát.
A Tordas-gyúrói szennyvíztelep engedélyezési tervei elkészültek, a múlt héten Székesfehérváron egyeztettem az engedélyt kiadó hatóság illetékes munkatársával a következô lépésekrôl. A kérelmet a jövô héten beadjuk, és remélhetôleg hamarosan megépíthetjük a saját szennyvíztisztítónkat, amelynek
mûködtetése olcsóbb lesz a jelenleginél. Ez mindannyiunk érdeke, hiszen így alacsonyabb csatornadíjat kell majd fizetnünk.

terepszint

A tervezett szennyvíztisztítóból csak a családiház méretû
(100 m2) és jellegû kezelôépület látszik majd, minden eleme az
épületbe és a felszín alá kerül.
Teszár Tamás alpolgármester
FELHÍVÁS!
Kérünk minden tordasi lakost, aki lakás-elôtakarékossági
(lakáskassza) szerzôdést kötött a csatornaépítésre, hogy
LAKÁS-ELÔTAKARÉKOSSÁGI SZERZÔDÉSÉT
NE BONTSA FEL a rögzített határidô, 2009 nyara elôtt! Az
Önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a finanszírozó
bankkal, ugyanis a víziközmû társulás nem tudja teljesíteni
vállalt kötelezettségeit. A lakáskassza szerzôdések határidô
elôtti felbontása súlyos pénzügyi problémákhoz vezethet,
ezért kérjük minden más felszólítást hagyjanak figyelmen
kívül (pl. víziközmû társulat, ahol bizottsági tagok Márki
Ferenc, Cifka János és Derecskei János). A bankkal történt
egyeztetés után az Önkormányzat hivatalos állásfoglalást fog
kiadni a lakáskassza szerzôdések lejárat elôtti felbontásáról.
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jezzük ki Benkei Tamásnak. Kiépült Petz Ernô munkájának
eredményeképpen a telefonközpont az iskolánkban, megkönynyítve a pedagógusok, a titkárság munkáját.
A Diák Önkormányzat felajánlása eredményeképpen az alsó tagozat valamennyi tantermében új linóleum került a padlózatra. Egy terem és a felsôs tantermek még hátra vannak. Reméljük, hogy itt is lehetôség lesz a padlózat cseréjére.
Folyamatban van még az alsós szertár helyreállítása (már
csak a padlózat van hátra), ebben elsôsorban Turda Sándor kezemunkája van. Itt szeretnénk köszönetet mondani Tóth Józsefnek (1. osztályos Tóth Iván édesapjának) az iskolánknak
felajánlott radiátorért, melyet a szertárban fogunk felszereltetni. Köszönet illeti Teszár Tamást és Boldizsár Józsefet kiemelkedô társadalmi munkájáért, valamint az eddig is elvégzett valamennyi felajánlásért és sok-sok munkáért. Dicséret illeti az
apukákat, nagypapákat de még a felsô tagozatos fiúk nagy részét is, akik szorgalmasan vettek részt az alsó udvar tereprendezésében. Köszönetet szeretnék mondani azoknak a kedves
szülôknek is, akik a nyár közepén tevékenyen részt vállaltak a
tanári szoba és iroda tetôtérbe költöztetésében. Még régebbi
esemény, amiért köszönetünket fejezzük ki a Tordasért Közalapítványnak. A tûzeset okozta károk az alsós tantermeket, a
szertárat érintette legsúlyosabban. Hozzájuk fordultunk segítségért, s kaptunk 150 000 Ft-ot. Ebbôl a pénzbôl szekrényt, falitáblákat, udvari játékokat, társasjátékokat, ének-zene tanításhoz kis hangszereket és napközis anyagokat vásároltunk. A
gyermekek és a tanító nénik nevében köszönjük a segítséget.
A TOR-LIB Kft. felajánlott valamennyi osztály számára táblatörlô szivacsot és vödröt a táblák tisztántartásához. Köszönjük
szépen az adományt.
Az elsô hét „nehézségei” után megkezdôdik az érdemi
munka.
Köszönjük szépen a Fajtakísérleti Állomás nevében Derecskei János igazgató úr azon felajánlását, hogy iskolánk valamennyi tanulója az osztályfônök kíséretében látogatást tehetett a cserjésben és terményeket láthattak, kóstolhattak.
Szeretnénk, ha nyugodt, békés munka folyna iskolánkban
továbbra is. Ehhez szükséges a szülôk, a gyerekek, az iskola
nagylétszámú tantestületének tevékeny együttmûködése.

Iskolai hírek
Szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót a 20082009-es tanév kezdetén. Ismét elérkezett az idô, a csengô újult
erôvel mindannyiunkat munkára szólított. Megérkeztek a legkisebbek is, kívánom valamennyiüknek iskolánk tantestülete
nevében, hogy jól érezzék magukat iskolánkban, váljanak
büszke tagjaivá az intézménynek, szerezzenek sok, szép, kedves élményt az elkövetkezô években.
Ahogy a tanév végén jeleztem, tantestületünk négy tiszteletre méltó tagja elérte a nyugdíjas kort, ezért új tanárok kezdték meg a munkát iskolánkban. Az angol nyelvet Bartha Eszter,
a matematika-fizika-kémia tantárgyakat Stampel Erzsébet tanárnô tanítja. A 2-4. osztályos napközis csoport vezetését Pántya Bernadett tanítónô látja el. Kérem fogadják szeretettel rövid bemutatkozó soraikat.
Bartha Eszter vagyok, 1997-ben végeztem a Veszprémi
Egyetem Angol Nyelvtanár szakán. Férjemmel és 3 gyermekünkkel Agárdon élünk. Érdekel a módszertan, szívesen veszek részt továbbképzéseken. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megszeressék az angol nyelvet, megismerjék a kultúra sajátosságait, és felszabadultan tudjanak kommunikálni. Szeretném, ha a tordasi gyerekek hamar elfogadnának, és együtt tudnánk mûködni a szülôkkel.
Stampel Erzsébetnek hívnak. Júniusban végeztem a Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Karán. A vôlegényem tordasi, ezért is örülök, hogy a helyi általános iskolában
taníthatok matematikát, fizikát és kémiát. Azon fogok munkálkodni, hogy alapos felkészülésemmel és a tanulók aktív közremûködésével eredményesen tanítsam a természettudományos
tantárgyakat.
Pántya Bernadettnek hívnak, januárban fogok végezni tanító-mûvelôdésszervezô szakon Gyôrben. Hat évig voltam az
„iskolánk” tanulója és a gyakorlataimat is itt végeztem. Ennek
köszönhetôen a kollégák és a tanulók sem voltak ismeretlenek
számomra. Örömmel tölt el, hogy itt kezdhetem pedagógus pályafutásomat.

Néhány gyakorlati tudnivaló a mûvészeti iskola tanévkezdési munkájáról:

A tanévnyitó értekezleten Igazgató Úr hasznos, gyakorlati
tudnivalókat is elmondott mindamellett, hogy köszöntötte a
kedves szülôket, a meghívott vendégeket, a kollégákat és mindenekelôtt az iskola valamennyi tanulóját, külön szeretettel az
1. osztályosokat.

- A 2008/09. tanévre még be lehet iratkozni NÉPTÁNC tanszakra – korhatár nélkül, szeptember hónapban.
Oktatók: Németh Ildikó, Szabó Szilárd
- A térítési és tandíjak befizetése azonos a bizonyítványok viszszaszolgáltatásával: 2008. szeptember 15-19, 12-17 óráig!!! A
gyermekek jogviszonya csak a térítési díjak befizetésével lesz
érvényes! Helye: mûvészeti iskola irodája.
A térítési- és tandíj összege a tavalyi évhez hasonló, melyet a
hirdetôtáblákon kifüggesztünk.
- Tandíjkedvezményre szeptember hónapban lehet leadni írásban kérelmeket a mûvészeti iskola irodáján.
Külön kérés, hogy egész évben a hirdetôtáblákat kísérjék
figyelemmel a szülôk, különösen a könyvtár melletti, a régi iskola bejáratánál lévô táblát.
Minden tanulót szeretettel, és újult lendülettel várunk a mûvészetoktatás foglalkozásain is!
Ebben a tanévben is készülünk programokkal, rendezvényekkel. Országos levelezôs versenyek kínálta lehetôségekbôl
válogathatunk. Éljünk vele továbbra is, hiszen az elmúlt években is szépen szerepeltek diákjaink.
A kezdés minden tanévben nehéz a diákság és a pedagógusok számára egyaránt. Most sincs ez másképp, de természetesen mindannyian azon vagyunk, hogy minél gördülékenyebben menjenek végbe a tanévkezdés problémái. Kívánok ehhez,
valamint az elkövetkezô idôszakhoz a gyerekeknek, a szülôknek, s természetesen kollégáimnak is sok sikert, kitartó, szorgalmas munkát.
Somfai Sándorné, igazgató-helyettes

Egy nagylelkû felajánlásnak köszönhetôen, többek áldozatos társadalmi munkájának eredményeképpen elkészült az alsó
udvar új játszótere, a hajó.
Új számítógépekkel gazdagodtunk. A rendszer kiépítésében végzett munkáért és a 12 számítógépért köszönetünket fe5

Hegedüs Géza gondolataival kívánok jó válogatást az olvasnivalók között:
„Az ember olvas, jólesik az olvasás, de néha nem is tud válaszolni arra, miért is olyan jó ez. ... Nincs az a könnnyû olvasmány, amely ne ébresztene valami gondolatot az olvasóban. A
könyv kikapcsol és ugyanakkor bekapcsol. Nagy gondokkal
terhel, de meg is pihentet. Egyszerre nevel, tanít, szórakoztat,
gyönyörködtet, buzdít, elandalít ...vagyis: élménnyé teszi bennünk az egész valóságot.”

VI. „Szûcs Béla” gyermek és ifjúsági néptánctábor
Tordas, 2008. augusztus 26-30.
A tábor létrehozásának eredeti célja: a tordasi mûvészetoktatásban résztvevô gyermekeknek egy tartalmas, hívogató, közösségépítô „edzôtáboron” keresztül az iskolai tanévkezdés
beindításának megkönnyítése, és a tábor mindenkori táncanyagához kötôdve a tánc, zenei, kézmûves foglalkozások témája
is igazodjon a következô tanévhez. Elsôsorban motiváció, élményadás vezérelt bennünket. Nem utolsó szempont még,
hogy más, az ország területérôl ideérkezô kisközösségeket is
megismerjék a tordasi gyerekek, pezsgô barátságok, szakmai
eszmecserék folyjanak, és az oktatók is lehetôleg az ország elismert, a kiválasztott szakanyagok legjobb ismerôi, pedagógusai legyenek.
Ez évben az Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület
támogatását is élvezhettük, ami pozitív lendületet adott szervezô csapatunknak.

Varga Szabolcsné Gál Gabriella

Óvodai hírek
Óvodánk új neve: Szent László Regionális Óvoda Tordasi
Tagóvoda
A regionális intézmény vezetôje Némethné Keszthelyi
Andrea, a tordasi tagóvoda vezetôje Milichovszkiné Szalai
Ilona.
A Gomba csoportba szeptember 1-jétôl 31 gyermek jár, a
Csibe csoportban 23 gyermek kezdte meg a tanévet és az év
folyamán jönnek hozzánk még az új óvodások. Augusztusban
az önkormányzattól kapott pénzbôl kicsit megújulhatott óvodánk. Ezt a pénzt segítô kezekkel megsokszoroztuk. Köszönet
illeti Zaka Lászlónét Diust és Cigány Zoltánné Kati nénit a
függönyvarrásért, Szabadi Pált az asztalos munkáért, és Milichovszki Bencét a sok segítségért. Óvodásaink élményekkel
tele, kipihenten kezdték meg az évet. Terveink szerint az idei
tanév is eseménydús lesz. A Gomba csoportosok már izgatottan készülnek a szüreti bálra.
Kívánom minden gyermeknek, hogy ebben az évben is sok
élményben legyen része, a szülôknek, türelmet és jó egészséget
kívánunk

A tanárok, zenészek magas színvonalú, igényes minôségi
munkájával ez évben zártuk a legsikeresebb, legnagyobb érdeklôdésnek örvendô, legnagyobb létszámú (150 fô) tánctábort.
A Kisbíró októberi számában részletes beszámolót olvashatnak a táborról.

Elkészült az új számítástechnika terem!
A volt tanári szoba helyén várja a tanulókat az új számítástechnika terem Bucsi Istvánnak, Petz Ernônek, Benkei Tamásnak, Lukácsa Lászlónak és Teszár Tamásnak köszönhetôen,
akik kiépítették a kábelcsatornákat, az elektromos vezetékhálózatot és a kapcsolószekrényt. A teremben 16 számítógép kapott helyet, mind a 16 rendelkezik internet-csatlakozással.
Benkei Tamás közbenjárásával 12 nagyon jó állapotú, márkás
géppel és monitorral lett gazdagabb az iskola, amelyek teljes
mértékben megfelelnek a modern kor elvárásainak. A számítógépek és az elvégzett munka értéke kb. 2 millió Ft.

Répa, retek, mogyoró
érik már a kertben,
Ritkán rikkant a rigó
A hajnali csendben.
Korán reggel hideg van,
hideg van már este,
nagy fekete csapatban
délre száll a fecske.
(Erdélyi József: Répa, retek, mogyoró…)
Milichovszkiné Szalai Ilona

Adomány
Hajbin Tímea és Juhász Csaba segítségével az iskola hozzájutott egy Ricoh típusú, fax és szkenner modullal ellátott,
modern fénymásoló-nyomtató berendezéshez. A multifunkcionális nyomtató segítségével a nyomtatási és fénymásolási költségek és a másolással töltött idô csökken.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
A nyári átmeneti idôszak után szeptembertôl a könyvtári
munka ellátását az iskola biztosítja. Magyar-könyvtár szakos
tanárként, iskolai könyvtárosi tapasztalattal vettem át kolléganômtôl, Mihovics Mártától ezt a feladatot.
Igyekszem az ô nagy szeretettel és lelkesedéssel végzett
munkáját folytatni, az olvasást és a könyveket szeretô tordasiak bizalmát elnyerni. Remélem, sokan gondolják majd úgy,
hogy érdemes felkeresni a könyvtárat.
Hétfôn és szerdán 13.30-tól 16.30-ig várom a régi és a
leendô olvasókat.
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Fösztivál3

Visszatekintô:

„Ha szavazni kellene a legjobb fesztiválra, akkor idén Tordason éreztünk a legjobban magunkat…” Psycho Mutants zenekar

Augusztus 14-én és 15-én egész napos játszóházban kézmûves foglalkozáson vett részt 15-20 gyermek. Köszönöm
Farkas Noéminek a segítséget.
Két év után, végre kegyesek voltak hozzánk az égiek. Zavartalanul ünnepelhettük augusztus 20-át. Remélem mindenki
talált kedvére való programot. Hogy mindez létrejöhetett köszönet illet mindazokat, akik adományaikkal, munkájukkal
hozzájárultak a rendezvényhez: Aszfaltén KKT., Homonnay
Géza, Bradák György, Viki ABC, Papp Vill. Bt., Tóth Ferencné, Rusznyák Bt., Sport Büfé, Pápai Gyula, Somlói József,
Molnár Béla, Dr. Debreczeni Róbert, Windisch József, Hungarotrans Speed Kft., Ferro Bill Bt., Torró Rt., Derecskeiné Nagy
Edit, Derecskei János, Németh József, a Toman grafika, Generali Biztosító (pályázat útján).
A színpad díszítése Cifka Jánosné és Juhászné Mariann
munkája a Feldhoffer kertészet „alapanyagaiból”. A rendre és
biztonságra a polgárôrség tagjai vigyáztak.
További programok:
A hagyományos „Hangya Napok” már befejezôdtek, de remélem a szórólapos tájékoztató elérte Önöket.

Az idei fösztiválos akciónkat július 14-én kezdtük egy elég
borúsnak ígérkezô hét elején. Ezt most idôjárásilag mondom.
Volt egy sátrunk a pályán, volt napi meleg étkezésünk és
egy hetünk ahhoz, hogy megalkossuk, megtervezzük, összehozzuk, feltaláljuk és kitaláljuk a szombati Fösztiválunkat. A
borús idô csak néha-néha tört meg egy kis hátveregetô napfénnyel.
Az egy hét rengeteg elgondolkoztató esemény kreált. Például, hogy az egészen fiatal tordasi gyerekek is társultak hozzánk és hihetetlen ötletes mûremekeket alkottak a vájt fülû
felnôtteknek is néha nehezen emészthetô élô improvizatív zenére. Ez által velünk ôk is sajátjuknak érezték a szombati rendezvényt. (Azóta nem tudom kiverni a fejembôl a gondolatot a
mi korosztályunk által tartott gyerekfoglalkozásokról, amit
persze Kása Róza már el is kezdett.)
Azt is elkezdtük kapizsgálni, hogy hogyan kell egy jól mûködô workshop-ot csinálni ebben a faluban, a helyi atmoszférában.
A szombatról én nem tudok egzaktan nyilatkozni, mivel nekem ez minden évben egy akkora energia bomba, szeretet…
paff bele mindenbe…, hogy jóformán csak a fotókból tudom
összetenni igazán, hogy mi is történt. Így inkább kikérdeztem
két idei zenekart:

Szeptember 27-én lesz a SZÜRETI FELVONULÁS ÉS
BÁL, az ifjúsági klub tagjainak szervezésében. Kérem minél
többen jöjjenek ki, nézzék meg ôket a szokásos útvonalon. Némi aprópénzt is szeretnének a tarisznyába, a bálba pedig egy
nagy bulira invitálunk mindenkit.
Filmklub
Szeptember 30-án, kedden 19 órára várok minden filmszeretôt egy megbeszélésre. Októbertôl újra indul a filmklub, de
egyeztetni szeretném az igényeket, és az idôpontokat. Javaslataikat telefonon és e-mailben is várom.
Október 11-18 között a Biblia Éve alkalmából Pollner Tamás fotó kiállítását láthatják El Cominoi zarándokútjáról. A
kiállítás 11-én, szombaton 14 órakor nyílik, Mesterházy Balázs
indiai élménybeszámolóját is hallhatják.
Továbbra is várok mindenkit állandó programjainkra.
Bediné Németh Márta

Polgárôr hírek

Psycho Mutants:
„Ha szavazni kellene a legjobb fesztiválra, akkor idén Tordason éreztünk a legjobban magunkat a Fösztiválon, kiváló közönség, kiváló vendéglátás - bár a pálinka lehetett volna egy
kicsit gyengébb... :)
Ami biztos az az, hogy jövôre visszamegyünk, és az is, hogy
pótkereket hozunk magunkkal!!!”
(A zenekar a koncertjük elôtt háromnegyed órával defektet kapott Fehérvár mellett)

Az immár hagyományossá vált Polgárôr Sportnapot tartottunk szeptember 6-án délután 7 csapat részvételével. Részt vettek a Mortonvásári Rendôrörs, Martovásári és a Gyúrói Polgárôrök, Viszló-Trans Kft (volt Volán), a Rózsaszín párducok (nôi
csapat), a Tordasi Ifjúsági Klub és a Tordasi Polgárôrök. A vándorkupát idén is az Ifjúsági Klub nyerte meg. A megyei Polgárôrség vezetôségének képviselôje is ellátogatott rendezvényünkre. Sajnáljuk, hogy idén a korábbiaknál kevesebb nézô
volt. A mérkôzések szünetében a Közép-dunántúli Büntetésvégrehajtási Intézet kutyásai tartottak egy érdekes bemutatót.
Minden elismerésünk a szponzorainké, hogy a szokásos
módon megvendégelhettük résztvevôinket.
Vezetôség

Kingston Cruisers:
„Nagyon szuper fesztiválon vettünk részt Tordason, ahol vendéglátóink és a közönség is nagyon barátságos és nyitott volt.
Köszönjük a szíves vendéglátást: a házi pálinkát, a lecsót, a
gulyást és a sütiket. Legközelebb is örömmel jönnénk zenélni… Amit a tordasi fiatalok létrehoztak, az példaértékû, zseniális, profi, hangulatos... Tökéletes este volt! Köszönjük!”
Annyit azért hozzátennék én is, hogy kiváltságosnak tartom
a falu viszonyulását a törekvéseinkhez. Idén is a Fösztivál költségvetését többségben tordasi emberek, szervezetek, cégek finanszírozták. Köszönöm mindenkinek!
Vida Vera
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tént, az ígéretet nem valósították meg. Csak az a terület maradt
meg, melyet Pintér Pali bácsi és én kimértünk, azaz a jelenlegi
iskolakert. Sokáig duzzogtam ezen. A falut járva most jöttem
rá, hogy jól van ez így. A Bosnyák tanya egyre épül és szépül.
Ha nem is lovagolsz, akkor is érdemes elmenni unokával vagy
baráttal. Járd végig a falut és gyönyörködj benne!
Sokat töprengek azon, hogy a szóban forgó idôsek otthonának
megépítése miért nem nyeri meg a jelenlegi Képviselô-testület
tagjainak tetszését. Az elején én is azon voltam, hogy inkább
ne. Az én ellenérzésem az építtetô személyébôl fakadt, az általa
ígért tanuszoda nem épült fel. A másik indokom, hogy nem tudtam hova tervezik. Amikor tudomásomra jutott, hogy a saját
lakóparkján belül építené, megváltozott a véleményem. Én biztos
nem építeném oda, mert ez üzletileg ront a saját helyzetén.
Az Önkormányzat ellenérveit nem tudom, de én úgy érzem,
a falunak csak elônyös lehetne. Ha errôl érveiket elmondanák,
megköszönném.
Az idô ahogy múlik, egyre többet járunk orvoshoz. Ott látom,
egyre többen vannak, akik vérvételre jelentkeznek, azon belül
JNR vizsgálatra, azaz a vér sûrûségének megállapítására. Kéthárom nap múlva újra el kell menni az eredményért. Van már
olyan mûszer - hasonló a vércukor szint méréséhez -, amely
helyben kimutatja az eredményt. Ha valaki tud ilyen mûszer
kiírási pályázatról és meg tudja írni, sok embernek segítene, ha
megvalósulna.

Az álmok megvalósulnak
Tisztelt Olvasó! Mielôtt a cikk címében foglaltakról bôvebben
írnék, engedje meg, hogy a Kisbíró fôszerkesztô hölgyét pár
szóban dicsérhessem. Ha jól tudom, körülbelül 4-5 szám jelent
meg azóta. Én úgy tapasztalom, hogy az újság tartalma és szerkezete egyre javult. Miben látom én ezt? Elôször is a hangvételben, mivel a vádaskodó részek lassan elülnek. A cikkek egymás
utáni folyamatossága az olvasókat arra ösztönzi, hogy minél
többet elolvassunk és tájékozódjunk. A cikkek többségét persze
nem Ô írja, de az írásait olvasva a többi hírközlô is ezt a vonalat
folytatja. Csak így tovább! Gratulálok.
Három-négy hónappal ezelôtt olvastam, hogy az iskolát és
a sportpályát összekötô út és híd elkészítése folyamatban van.
Azóta rendszeresen figyeltem, hogy alakul, hogyan épül. Amikor
a cikkemet írom, még nincs kész. A hídon már át lehet sétálni,
az út 75%-a már kész van. Elképzeltem mennyi verejtékes munka kellett ahhoz, hogy ez idáig elkészüljön. Köszönet mindenegyes percért, kik ezen munkálkodtak, és azoknak is, kik ha
csak egy pogácsát sütöttek is. Külön köszönöm azoknak az adományozóknak, kik igen nagy anyagi áldozatot hoztak, hogy
az átjáró megvalósulhasson.
A hídon sétálva más gondolatom, más fájdalmam is volt.
Miért nem készült el ez a híd 18-20 évvel ezelôtt? Akkor is voltak lelkes és a faluért tenni akaró emberek. Ekkor született meg
az az ötlet, hogy az új iskola mellé építsünk egy iskolakertet,
benne a most megépülô úttal és híddal együtt.
A másik elképzelésünk az volt, hogy minden ötödikes iskolás
saját pénzébôl vásárol egy fát, elülteti és négy éven keresztül
gondozza. A fákat névtáblával láttuk volna el. Ehhez 200 db.
névtáblát a Magyar Optikai Mûvekben le is gyártottuk.
Az akkori igazgatónô, Kaposi Aranka az elképzelést támogatta, Hamzáné igazgatónô már nem. Kaposi igazgatónô levélben
értesített, hogy az akkori falu vezetés már nem annyira támogatja.
Ennek ellenére mi tovább szerveztük. 70-80 falulakó saját kezû
aláírásával vállalta, hogy fát vásárol és elülteti. A pénz összejött,
már csak meg kellett volna vásárolni. Ígéretet kaptunk, de ez
csak ígéret maradt. Ezért az ôszi ültetés elmaradt, a fákat nálam
vermeltük és megint jött egy ember aki segített, Bucsi István
személyében. A fákat beszerezte, újabb csemetéket hozott és
tavasszal az ültetés is megtörtént. Nem az eredeti elképzelés
szerint. A lelkes csapat sikeres munkát végzett. Emlékszem,
Botta Pál az átjárót nagy pontossággal mérte. A fák mellett a
névtáblák elmaradtak. Eleinte a Nyugdíjas Klub mûvelte, de
egyedül maradtunk. Sok konténeres nyírfa tönkre ment. De a
kert még mindig megvan, tovább fejleszthetô. De itt is van egy
örömhír. Az újszülött gyermekek már rendelkeznek egy saját
fával.
Remélem, a mi elképzeléseinket, a faültetést majd valaki
megszervezi, nem kell várni még 20 évet.
A hídhoz visszatérve még annyit, olyan lehetôségünk is lett
volna, hogy a honvédség felépíti, csak az anyagot kellett volna
a falunak állnia. Ebben az idôben Török Mihály altábornagy
Fejér megye országos képviselôje volt. Vele felvettem a kapcsolatot. Helyettese, egy ôrnagy személyesen felkeresett a lakásomon
és beszéltünk a feladatok további menetérôl. Az is segített, hogy
én Ercsiben egy hidász században tiszthelyettesként töltöttem
sorkatonai szolgálatomat. Közben három évenként tartalékosként
visszahívtak. Hasonló feladatokat mi is szoktunk végezni. Hivatalosan is meg kellett volna kérni a Honvédséget. Ez nem
történt meg.
Most felépítették olyan emberek, akik akkor még csak nem
is hallottak Tordasról. Ez jelenti Tordas jövôjét, ezért szépül
és fejlôdik. Mindegy, hogy ki mikor jött, és milyen a hitvallása!

Tisztelettel: Piláth János

Tisztelt Szerkesztôség!
Gratulálok Önöknek a község hivatalos lapjának, a Kisbírónak a szerkesztéséhez. Öröm kézbevenni a lapot!
Tartalmában, formájában egyaránt kiváló. A megjelent írások, tájékoztatók, vélemények, riportok, felölelik a község életének szinte valamennyi területét, s aki végigolvassa a lapot,
tökéletes képet kap Tordas jelenkori életérôl.
Örömmel olvastam a számos sikeres pályázatokról, hiszen
közismert a tény, miszerint elnyert pályázati pénzek nélkül ma
már nehezen létezhetnek önkormányzati intézmények, civil
szervezetek.
Köszönet mindazoknak, akik részt vesznek a sikeres pályázatok létrehozásában, s mindazoknak, akik kitartóan próbálkoznak, hiszen aki ezt teszi a közösségért cselekszik. Kitartóan
kell próbálkozni, s meglesz az eredmény.
Híve vagyok a vitáknak, a vélemények ütköztetésének, a
jóindulatú, jobbító szándékú bírálatnak. Viszont nem értek
egyet a gáncsoskodókkal, sárdobálókkal, s azokkal, akik indulatos írásaikkal megosztják, szembeállítják Tordas lakóit.
Községünk közösségét mindenkor az egymás iránti megértés, segítôkészség, összefogás, tisztelet és szeretet, közös
tenniakarás jellemezte. Ezek voltak mindenkor Tordas legnagyobb értékei.
Ezeket kell megôrizni, s továbbadni a fiataloknak. Ha öszszefogunk, félretesszük a megosztó gyûlölködést, akkor Tordas ismét mintaközösséggé válhatna.
Ami az én szememben óriási érték, azzal a júniusi számban
találkoztam, melyben nyolcadikos fiatalok írtak magyarságukról (Mit ér az ember, ha magyar?). Óriási élmény volt számomra, ezeknek a kis remekmûveknek az olvasása! Nagyon büszke
vagyok arra, hogy ilyen értékesen gondolkodó fiatalok élnek
községünkben. Köszönöm nektek, kedves lányok és fiúk! S
köszönet azoknak a tisztelt szülôknek és tanároknak, akik ilyen
pozitívan gondolkodó emberekké nevelik gyermekeinket.
További lelkes, lelkiismeretes, eredményes munkát kívánok a szerkesztôségnek, az önkormányzat valamennyi dolgozójának, a választott képviselôknek, s az igen aktív civil szervezeteknek.

Más témáról:
A kárpótlási földek árverésének idején volt egy Földkiadó
Bizottság. Ennek elnöke Halenár Karcsi bácsi, egyik bizottsági
tagja én voltam. Azért írok errôl, mert az iskola és a jelenlegi
folyó közti terület északi részét a Titkáréknál a folyó határolta.
(Ma már ez nincs.) Ez a terület a falu gazdáinak legelôje volt.
Akkor mi olyan ígéretet kaptunk a falu vezetôségétôl, hogy elintézik, hogy a terület a falué maradjon. Sajnos ez nem így tör-

Tordas, 2008. szeptember
Tisztelettel, üdvözlettel:
Bánki Zsolt
nyugdíjas tanító
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matosan hordja a betont (késôbb a követ is) a járda mentén.
Pántya Jánossal kiegészül a szegélyrakó csapat, így Király Imrével kitûzzük az út íves részeit. A nap erôsen süt, de a fák árnyékában könnyebben megy a munka. Megrendelünk még 6
köbméter betont remélve, hogy elég lesz a befejezéshez. Megérkezik Zaka László is, akivel az Öcsi által a járdák közé hordott követ és a széleken elegyengetett földet terítjük. Jól halad
a munka, délre több mint a felével készen vagyunk. Az ebéd Öcsi és a Vasvári (Sport) Büfé jóvoltából – ôzpörkölt krumplival, savanyúsággal és hozzávaló itallal. Rövid szusszanás után
meg sem állunk délutánig, mire elkészül a kétoldali szegély.

A patak, a hajó, meg a híd
A patak régóta szolgálja a mellé települt emberek mindennapjait. A víz ereje gyermekkoromban a rétek bujaságát, az állatok takarmányát, a vetemények öntözését, vízimalmok hajtását
szolgálta. Ôseink a patak vízében kendert áztattak, vízimalomkereket hajtottak, amiben a mindennapi kenyér lisztjét ôrölték,
miután a Szent László-patak fôágát két mellékágra terelték.
Mindezek a gondolatok a hajó, az út és a híd átadásakor jutottak eszembe. Úgy gondoltam papírra vetem, hiszen ezt sokan
nem tudhatják.
A hajó fedélzetére hajóhíd vezet, abban a „vízben” van kikötve, amely valamikor tûzoltóvíz nyerését, libák, kacsák, fürdését, valamint nyáron a falu fürdését biztosították. A fiatalok
mosóteknôben csónakáztak. Ezt a vizet most homok szimbolizálja. A hajó a gyermekek pihenô és játszóhelye.
Az út fontos összeköttetést biztosít az iskola és a futballpálya
között. Biztonságos átjárást jelent, mert a forgalmas közlekedési
utat elkerüli.
A híd azért fontos, mert a patak fölött az áthaladás biztosítása
mellett összeköti a diákok szellemi fejlôdését a test egészséges
fejlesztésével. Ez a híd az én gyermekkorom két szigetére emlékeztet, amelyeket összeköt. Bízom abban, hogy nemcsak a
fent leírtak összekötését fogja szolgálni. Híd lesz a különbözôen
gondolkodó tordasiak között is.
Isten áldja valamennyi tordasi lakost.
Tisztelettel: Varga Sándor

Járdaépítés
Szeptember 7., szombat, reggel 8 óra. Páran gyülekezünk
az alsó iskolaudvar alatti téren. Nézzük, mi az elôttünk álló feladat. Járdaépítés a patak melletti fasortól az alsó iskolaudvarig.

Közben a nap folyamán a patak feletti hídon Boldizsár József,
Bôke Péter, Erdélyi Gábor és Teszár Tamás felszerelik az idôközben megérkezett korlátelemeket. Ez igazi összefogás volt

Közben megérkezik az elsô 3 köbméter beton. Rácz József
(Öcsi) Bobcat-jével kiigazítja a korábban már kiszedett alapot.
Király Imrével, Csendes Károllyal és Gyótár Istvánnal kijelöljük a járda pontos helyét, szélességét és helyükre kerülnek az
elsô kövek, majd elindul a szegély építése. Közben Öcsi folya-

számomra, Tordasért. Köszönöm mindazoknak, akik ebben
részt vettek és segítettek. Elmondhatjuk: ez jó mulatság, férfimunka volt!
Juhász Csaba
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szét az ünnepi rendezvényeken.
Teljesség igénye nélkül néhány jelentôsebb alkalmat megemlítenék, ahova Tordas jó hírnevét elvittük. Idôrendben viszszafelé tekintve nem régen színkottás zenei tábororban vettünk
részt két másik Otthonból meghívott színkottás zenekarral Kápolnásnyéken a Holdfény Hotel vendéglátásában. Exkluzív
vendégeink is voltak, akik megtiszteltek jelenlétükkel és részt
is vettek a közös munkában, hiszen beálltak hozzánk énekelni,
zenélni. Akik a vendégeink voltak: Gabi (Baby Gabi), Komáromi István, Fásy Ádám, Digitál Zenekar, Rock Company Zenekar. Komáromi István Tv interjút készített, ami a Budapest
Televízióban lesz látható.
Júniusban Franciaországban jártunk HANDYBLUES
Fesztiválon d’Oléron szigetén St. Trojan-les-Bains városában.
Útközben tettünk egy kis párizsi sétát és megnéztük az Eiffeltornyot, ami lenyûgözte a zenekar tagjait. Szereplésünk olyannyira sikeres volt, hogy a következô fesztiválra is meghívtak, amit 2 év múlva rendeznek, természetesen örömmel elfogadtuk, és remélem, eleget tudunk tenni a felkérésnek.
Július hónapban utcafesztiválra kaptunk meghívást Zamárdiba és Hévízre. Ez nagyon jó lehetôség a zenekarunkat bemutatni nagy nyilvánosság elôtt. Hévízen hihetetlenül jó közönségünk volt, és a ránk leadott szavazatok alapján a közönségdíjat megnyertük.
A mûsorokon konferálásomban mindig bemutatom az Otthonunkat, Tordast, a zenekarunk munkáját, történetét, a színkottás zeneoktatási módszert. Úgy érzem, sok ember megtudhatta, hogy hol van Tordas, hiszen mi a zenénkkel, a munkánkkal ezt igyekszünk a nagyvilág tudtára adni.
Már szeptemberre is van számos meghívásunk, és napjainkban léptünk fel a „Tordasi Hangya Napok”-on.
Aug. 27-én M1 Televízió Esély c. mûsor részére riportfilm
felvétel készült, ami szeptember 4-én volt adásban.
Talán ennyit írnék kezdetben, és ha van igény, szívesen
megosztom élményeinket a Kisbíró olvasóival.

MI IS UTÁNAJÁRTUNK
1. Közbeszéd tárgya a faluban, hogy Petz Ernô lemondott
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöki tisztérôl. Megkérdeztem a képviselô urat, mi az oka a lemondásának.
Petz képviselô úr elmondta, hogy a Mûvelôdési Ház, mint
önálló intézmény megszüntetését tárgyalta a vezetése alatt álló
bizottság. Ezzel a megoldással a jelenlegi intézményvezetô
négyórás munkaviszonyban továbbra is elláthatta volna a mûvelôdésszervezést. A bizottság tagjai egyhangúlag egyetértettek a jegyzô és a polgármester által kidolgozott konstrukcióval,
azzal a kikötéssel, hogy a vezetôi béren és közterhein elért
megtakarítást (közel évi 2 millió Ft-ot), a Képviselô-testület a
rendezvények költségvetésének növelésére fordítsa. Az alig
egy órával késôbb megtartott testületi ülésen a bizottság tagjai
már nem támogatták a javaslatot. Véleménye szerint a bizottság munkájában nincs meg a szükséges bizalom, így fordulhatott elô, hogy a bizottság tagjai különbözô álláspontot képviseltek a bizottságban és a testületben, annak ellenére, hogy a
testületi ülésen új szempont nem merült fel. Az elnök úr szerint
a bizottság feladata a település kulturális életének támogatása,
amelyet a kidolgozott megoldással az eddiginél magasabb
szinten, csökkentett személyi kiadással és a rendezvényekre
fordítható összegek megnövelésével hatékonyabbá lehetett
volna tenni. A bizottság tagjai a bizottsági ülésen ezzel egyetértettek, a testületi ülésen azonban már nem szavazták meg,
ezért véleménye szerint a bizottsági munka visszamenôleg komolytalanná vált, így a továbbiakban nem látja értelmét, hogy
a bizottság elnöki teendôit ellássa.
2. Az értékmegôrzôk újságának augusztusi számában megjelent egy mondat Márki Ferenc tollából, aki azt állította,
hogy a polgármester csaknem évi 12 millió forintjába kerül
Tordasnak. Megkérdeztem Juhász Csaba polgármester
urat, mi az igazság ezzel kapcsolatban.
Elmondta, hogy megkereste a „Tordas Értékei” újságot,
ahol ígéretet kapott arra, hogy a következô számban megjelentetik a helyreigazítást.

Vass Árpád

Hírek az Otthonból

3. Júliusban a polgármester urat megkereste Bedi Viktor a
következô kérdéssel, ami az augusztusi lapszámukban az
utánajártunk rovat témája lett volna. Mivel a téma a rovatba nem került be, megkérdeztem a polgármester urat: szóbeszéd tárgyát képezi a faluban, hogy milyen peres ügyek
miatt fizetett a tordasi Polgármesteri Hivatal két ügyvédnek is (dr. Szekerczés Anna és dr. Kovács Adrienn) közel
félmillió forintot, a tordasi adófizetôk pénzébôl.
Válaszában a polgármester úr elmondta, hogy Dr. Kovács
Adriennel az önkormányzat még az elôzô ciklusban, 2003.
március 3-án kötött átalánydíjas szerzôdést. Az önkormányzat
ügyeiben jogi képviselet lát el, jogi szaktanácsadást végez, az
önkormányzat szerzôdéseivel kapcsolatban elvégzi a jogi kérdéseket igénylô összes munkát, valamint a beadványok és más
iratok szerkesztését havi bruttó 50 400 Ft-ért. Peres ügyek képviseletéért (pl. csatorna beruházás miatti reklamáció, telekadó
ügyek) külön juttatást nem kap.
Pintérné Dr. Szekerczés Annát pedig Márki Ferenc - aki
feltehetôen úgy látta, hogy egyedül nem tudta volna magát
tisztázni - bízta meg a fegyelmi eljárások során a jogi képviselettel, melynek költségei felmentés esetén az önkormányzatot
terhelik. Az önkormányzat a fegyelmi ügyek során nem vett
igénybe jogi segítséget.

Szeretném megosztani örömünket! A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona „Együtt-Érzések” címmel megrendezte a VI. Országos Filmszemlét Gyulán. A tordasi Otthon
minden alkalommal részt vett ezen a szemlén, amit a korábban
megnyert díjak tükröznek. A mostani 2008-as Filmszemlén is
bemutatásra került az Otthonunkban készült film, mely 2. helyezést ért el. Mi a díjnak nagyon örülünk, és egyben köszönjük az Otthonunk vezetôinek, hogy támogattak, bíztattak, segítettek a film létrejöttében.

Veres Andrea fôszerkesztô

Tordasi Szivárvány Zenekar eseményei
Ebben az évben különösen sok programban vehettünk részt
kül- és belföldön. Ezekbôl ismertetnék néhány eseményt, ami
számunkra emlékezetes szép élményt nyújtott.
Ebben az évben az Otthonunk hármas jubileumát ünnepli.
50 éves, mint Szociális Otthon, 25 éves Fogyatékosok Otthona, és a Szivárvány Zenekar 10 éves. Zenekarunk is kiveszi ré-

Jobb oldalon Gurabi Brigitta – forgatókönyv, rendezés.
Bal oldalon Mácsadi László – vágó, operatôr.
Középen Vass Árpád – operatôr, hangfelvétel.
Vass Árpád
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Ôseink „Nagygyûlése” a Kurultaj

ÔSEINK
Az összetartás

Idén augusztusban került megrendezésre az év legrangosabb ôsmagyar hagyományôrzô eseménye, a Kurultaj. Ôseink
minden évben összegyûltek a Belsô Ázsiai sztyeppén, hogy
megtárgyalják ügyes-bajos dolgaikat, kicseréljék tapasztalataikat és pontosítsák a békés egymás mellett élés írott és íratlan
szabályait. Ez az össznépi monumentális gyûlés a Kurultaj.
Népünk eredetének jeles kutatói Kazakisztánban rátaláltak
egy négyezer fôs törzsre, akiket Madjaroknak hívnak, és vérszerinti rokonainknak vallják magukat. Ezt a „vérrokonságot”
a hivatalosan elvégzett DNS vizsgálatok is megerôsítették és
igazolták. Idén a hazánkban megrendezett második Kurultajon
láthattuk vendégül az ujgurok és a torgaji Madjarok 40 fôs küldöttségét.
Már hónapokkal a rendezvény elôtt megkezdôdtek az elôkészületek a Kunszentmiklós határában lévô Bösztörpusztán.
A hazai Baranta (magyar harcmûvészet) Szövetség tagjai fáradságot nem kímélve alakították, formázták és tisztították a
rendezvény helyszínének területét. Kemény fizikai munkát
vállalva szinte minden szabadidejüket arra a nemes célra áldozták, hogy a lehetô legtökéletesebb helyszínt biztosítsák a
több mint 100 jurta, 300 lovas, 700 gyalogos íjász és a 40-45
ezer fôs vendégsereg számára.
A torgaji küldöttség az esti órákban érkezett a helyszínre,
ahol magyar testvéreik kíséretével a jelenlévôk éljenzése közepette vonultak a megnyitó helyszínére, a zártrendszerû jurta falu dísz szállásai elé. A megnyitó ünnepségen elhangzott köszöntôk könnyeket csaltak az emberek szemébe, izzott a levegô és elfojtott érzések szabadultak ki az ott levô emberekbôl.
Másnap elkezdôdtek a programok.
A két nemzet elöljárói megtanácskozták a kapcsolattartás
további módját, és közösen megállapodtak a jövôre vonatkozó
együttes munka végrehajtási módjában. A Tanácson nagy tisztelettel megemlékeztek az ôsökrôl, akiknek útmutatásait és
közvetített értékeit továbbfejlesztve, közös célul tûzték ki a hagyományok ápolását és az értékmegôrzést.
A köszöntôk után történelmi élôképeket jelenítettek meg a
felsorakozott lovas és gyalogos harcosok, valamint ünnepélyes
nyílzáporral köszöntötték a rendezvény közönségét. Ezután ôsi
lovasjátékok bemutatója következett, ahol megismerkedhettünk a „buszkasival”, a lovas birkózással, amikor is egy kecskebôrt kell az ellenfél térfelén túlra célba juttatni. Ezután lovas
gyorsasági és egyéb ügyességi versenyek következtek.
A továbbiakban megemlékezések folytak azokról a kiemelkedô hazafiakról, akik már nem lehetnek közöttünk, és akik
egész életüket a magyarság kutatásnak szentelték.
A közös sors felvállalását megpecsételô ünnepi díszebéd
volt a rendezvény „koronája”, ahol több száz fôre megterített
asztalnál a Kurultaj szereplôi közös lakoma keretében elfogyasztották a megáldott ételeket.
A délutáni nap sugarai beragyogták a területet és csodálatos
hátteret biztosítottak az ajándékozási szertartáshoz. Gyönyörûszép kézimunkák találtak új gazdára.
Szívet melengetô, csodálatos események sorozatának lehettünk tanúi ez alatt a három nap alatt.
A Teremtô Isten áldása kísérje útjukon mindazokat, akik
ilyen gyönyörû rendezvényt hoztak létre hihetetlen erôfeszítéssel. További áldott, békés munkát és jó egészséget kívánunk a
Baranta Magyar Harcmûvészet jeles képviselôinek, akik lehetôvé tették mindannyiunk számára ezzel a rendezvénnyel a
testvéri összetartozás érzésének elmélyülését.
Végezetül ismerje meg a kedves olvasó a két nemzet 2007.
július 10-én aláírt testvéri szerzôdésének pontos szövegét:
„Háromszor hármas testvéri szerzôdés a torgaji madjar törzszsel:
1. Mindenható égi isteneink és szent embereink rendjét megtartjuk, kultúránkat megôrizzük, földjeinket birtokoljuk, idegeneknek el nem adjuk.
2. Népeinket, testvéreinket és családjainkat számon tartjuk az
idôk végezetéig, életünkben és halálunkban.
3. Gyermekeinket megtanítjuk mindezekre, ôket együtt neveljük, és szövetségünk megtartását velük együtt vállaljuk.”

Az együvé tartozás és összefogás mintapéldájának lehettünk tanúi a 2008 augusztusában, Ráckeresztúron megrendezett kilencedik „Keresztúr nevû települések” három napos találkozóján.
Az a megtiszteltetés ért, hogy Ónody Miklós ráckeresztúri
polgármester úr felkért minket az 1500 fôs ünnepi felvonulás
felvezetésére. Így ôsmagyar Hagyományôrzô Baráti Körünk a
menet élén Atilla királyunk címeres zászlóját lobogtatva tülök
kürtszó kísérettel énekelte és dobolta végig az utat, újabb dicsôséget szerezve kis falunknak, Tordasnak.
A házakból kiszaladó idôs nénik „Isten hozott” kiáltással
üdvözöltek bennünket és éltették Marci fiamat, aki bôszen kitett magáért, ahogy fújta a „talp alá valót”. Egyébként ô már,
mint rutinos róka vesz részt a rendezvényeken, és lassan mindenki felismeri benne azt a legénykét, aki többek között kürtszóval köszöntötte az Ópusztaszeri Nyílzápor kilövésre induló
1300 hagyományôrzô harcosát is.
A központi helyen különbözô nevesített emléktáblák jelezték azokat a „Keresztúrokat” akik már elhelyezték az otthonukból hozott földet és elültették a szeretet virágait. Ahogy álltunk a kettôs kereszt elôtt és énekeltünk, csak néztük, ahogy
hömpölyög a tömeg a feje fölött kivillanó különbözô „Keresztúr” helységneveket tartalmazó táblákkal, és zászlókkal. Elkezdôdött a megnyitó, amelyen röviden, tömören, lényegre törôen
hangzottak el a köszöntô szavak a tömeg lüktetô éljenzése közepette.
A „Boldogasszony Anyánk” himnuszunk eléneklése után
újabb csodálatos, ma még nem igazán jellemzô esemény következett. Három különbözô felekezet képviselôje a martonvásári katolikus pap, majd a székelyföldi református lelkésznô
és egy unitárius pap, egyetértésben megáldották az emlékmûvet és a résztvevôket.
A következô nap érdekes eseménye volt a jurta felállítása,
amely nagy sikert aratott a vendégek körében. A stílusosan berendezett jurtában elôadások voltak a magyar nép eredetérôl,
szakrális szimbólumainkról, rovásírásunkról, az ôsmagyar
konyháról és étkezési kultúráról.
Az érdeklôdôk is hoztak magukkal tudást és ismeretanyagot, amelyet jó szívvel megosztottunk egymás között.
Nem hiányzott az éneklés sem, a táltos dobos dalok után a
székelyek is megismertettek minket értékes kultúrájuk bemutatásával. A jurta mint az összetartozás kör alakú szimbóluma
kitûnôen mûködött.
Este egyórás zenei koncertet adtunk ôseinkrôl szóló saját
szerzeményeinkbôl és megajándékoztuk a „keresztúrok” polgármestereit. Ez az ajándék az esemény rangjához illô 23
darab Nagymagyarország alakú mézeskalács tallér volt,
amelyek közepén magvakból kirakott kettôs kereszt jelezte:
„Egy a mi utunk, egy az Istenünk!”
A késôbbiekben ezt a huszonhárom kis celofán csomagot
vágták le a polgármesterek a tíz méter hosszú nemzetiszínû
összekötô szalagról és osztották el maguk között. Ugyancsak
az ajándékok között szerepelt az a „Hét vezér” nevû vörösbor,
amely szimbolikusan kifejezte ôseink vérszövetségét, annak a
vérnek az erejét, amely fizikai határok nélkül is összetart minden magyart a világban.
A koncert után abban a megtiszteltetésben részesültünk,
hogy a székelykeresztúri polgármester úr és küldöttsége felkért
minket a 2009-ben Székelykeresztúr fennállásának 550. évfordulójára rendezendô eseménysorozaton való szereplésre, valamint a 2010-ben szintén náluk tartandó „Keresztúrok” tizedik
találkozójára.
Nagy dicsôség ilyen rangos eseményeken képviselni Tordas színeit. Szeretném, ha falunkban is konkrétabb elmozdulások történnének az összefogás irányába, hiszen az ember
igaz természete a szeretet útja és minden ettôl eltérô
próbálkozás csak eredmény nélküli energiavesztés. Áldott
legyen az Ôsök Szelleme, akik utat mutatnak nekünk!
Benyás

Áldás! Benyás
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beri fogyasztását a kukorica nagy energiatartalma és jó emészthetôsége indokolja. A látogatókat bevonjuk a laboratóriumi
gyorsvizsgálati technikák alkalmazásába (pl. NIR). Vendégeinkkel hagyományos, kukoricából készíthetô ételeket is készítünk.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetében,
Martonvásáron
2008. szeptember 26. 18.00-23.00

Génturkáló, avagy a vonalkód rejtélye
18.00-22.00, Kalászos Gabona Nemesítési Osztály épületében
A kenyérbúza genomjának mérete több mint ötszöröse
(16,8 Gbp), génjeinek száma közel tízszerese (kb. 300 000) az
ember örökítô anyagának mennyiségéhez viszonyítva. A laboratóriumi bemutató során szabad szemmel láthatóvá tesszük a
DNS-t és bemutatjuk az alkalmazott molekuláris markerezési
technikákat, melyekkel a szupermarketekben használt vonalkód olvasókhoz hasonlóan azonosítani tudjuk az utódokba beépült géneket és így következtethetünk a növények megjelenésére, várható minôségére.
Mindennapi kenyerünk
18.00-22.00, Kalászos Gabona Nemesítési Osztály épületében
A nyílt nap keretében a látogatók megismerhetik, hogy hogyan születnek a minôségi búzafajták, melybôl mindennapi kenyerünk készül. Bemutatásra kerülnek a kiváló búza genotípusok szelekciójához használt legfontosabb minôségvizsgálati
módszerek (pl. fehérje, keményítô és rostanyag tartalom meghatározás stb.), melyek közül a látogatók személyesen is megismerkedhetnek néhány gyorsvizsgálati technika alkalmazásával és a kenyércipó sütés fortélyaival.

Magyarország idén is részt vesz a Kutatók Éjszakája elnevezésû európai rendezvénysorozatban, melynek során szeptember 26-án délutántól kezdve egész éjjel nyitott laboratóriumok és egyetemek várnak országszerte kicsiket és nagyokat,
hogy hétköznapi nyelvre lefordítva közelebb hozzák ôket a
tudomány világához.
A Magyar Tudományos Akadémia Mezôgazdasági Kutatóintézetében Martonvásáron is bárki kutatóvá válhat egy kis
idôre, részt vehet számos rendkívül érdekes kísérletben, átélheti a tudomány csodáját és szépségét, felteheti azokat a kérdéseket, amelyek mindig is foglalkoztatták, de sosem merte megkérdezni, vagy nem volt kitôl.
Az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetében Martonvásáron az alábbi programokkal várjuk az érdeklôdôket:

Botanikai séta a martonvásári Kastélyparkban 18.00-20.00
Szakszerû vezetés a martonvásári Kastélyparkban fiatal kutató részvételével. A park növényritkaságainak bemutatása.
Kôkorszaki „öko” ételek készítése
18.00-20.00 a KONYHA épülete elôtt
A látogatók bevonásával készítjük el honfoglaló ôseink gabona alapú ételeit. A fôzéshez organikus nemesítésû gabona
magvakat használunk. A recepteket a látogatók magukkal vihetik.

Hogyan menekülnek a növények a stressz elôl, ha nem tudnak futni? 18.00-22.00
Fitotron épülete, Genetika és Növényélettan Osztályon
A növények az állatoktól eltérôen nem tudnak elmenekülni,
ha valamilyen kedvezôtlen környezeti hatás éri ôket. Helyben
maradva kell alkalmazkodniuk a megváltozott körülményekhez. Megmutatjuk az érdeklôdôknek, hogy milyen élettani,
biokémiai és genetikai módszerekkel vizsgáljuk a növények
környezeti stresszhatásokra adott válaszreakcióit.

Kiállítás az MTA MGKI EU FP6-FP7 nyertes pályázataiból 18.00-20.00 Kastély elôterében
Bemutatjuk az MTA MGKI EU FP6-FP7 nyertes pályázatainak megvalósítása során elért legfontosabb eredményeket.

A Sarkkörtôl az Egyenlítôig, a jéghegyektôl a trópusokig –
séta a Fitotronban földünk különbözô klimatikus viszonyai
között. 18.00-22.00, Fitotron épületében
Bemutatjuk Közép-Európa legnagyobb növénynevelô klímakamra rendszerét (50 kamra) és az ott folyó kutatási kísérleteket. A klímaberendezésekben a Föld bármely részének idôjárási körülményei a -25 °C hidegtôl a +45 °C-os forróságig
elôállíthatók.

Régi mûszerek bemutatása-kiállítás
18.00-22.00, Kastély Olvasó termében
A mezôgazdasági kutatásban használt régi mûszereket és
használatukat mutatjuk be a látogatóknak.
Kiállítás kutatók képzômûvészeti alkotásaiból
18.00-20.00, Kastély elôterében
Kutatóink hobbi tevékenységébôl származó kézimunkáiból, rajzaiból, festményeibôl, fafaragásaiból és egyéb munkáiból szervezünk kiállítást.

Növényi szex - intimitások a búzanövények életében
18.00-22.00
Fitotron épülete, Növényi Sejtbiológiai Osztályon
A nyílt nap keretében ismertetésre kerül, hogy miért különleges a virágos növények (köztük a búza) ivaros szaporodása.
Korszerû kísérleti technikák bemutatása (mikromanipuláció,
mikroinjektálás, sejtizolálás, sejttenyésztés, különleges mikroszkópok). Bemutatjuk, hogy hogyan történik a búza petesejtek izolálása és mesterséges megtermékenyítésük.

Szabadtéri fotózás oktatása
18.00-20.00, a park területén
Az intézet hivatásos fotósa a természetfotózás praktikáiba
vezeti be a látogatót.
Beethoven komolyzenei koncert kutatók bevonásával
21.00-23.00 Elôadóterem
Esti kamarazenei koncert Beethoven mûveibôl.

Világító kromoszómák a búzában 18.00-22.00
Fitotron épülete, Növényi Sejtbiológiai Osztályon
Vetítéses elôadás: Világító kromoszómák. A fluoreszcens
mikroszkópia látványos világa. Kromoszóma-preparátum készítés, melynek során a látogatók bepillantást nyerhetnek a búza kromoszómáiba. Különbözô gabonafélék kalász felismerési
tesztje gyerekek és felnôttek számára.

További információk:
www.kutatokejszakaja.hu
www.mgki.hu
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt Intézetünkben. Reméljük feledhetetlen élményekkel és új ismeretekkel gazdagodva távoznak majd a „kutatók éjszakája” program befejeztével.
Dr. Veisz Ottó
igazgatóhelyettes

A kukorica „tengernyi” hasznosíthatósága
18.00-22.00, Kukoricanemesítési Osztály épületében
A kukorica az egyik legfontosabb takarmánynövény; felhasználása, hasznosíthatósága igen sokoldalú. Közvetlen em12

A tordasi tenisz él és mûködik. A klubház külsô esztétikai
felújítása ez évben történt, a pályák megfelelôek, talán a 3. és
4. pálya talajáért tehetne többet a következô szezonra a lelkes
„törzsgárda”.
Idén is erôs mezôny gyûlt össze. Új arcok is feltûntek, a
kalocsai teniszklub is képviseltette magát Pásti Mihály személyében, a dunaújvárosi csapat is nálunk töltötte a hétvégét és
a szomszéd város prominens tenisz kedvelôi közül is többen
megjelentek.
Az idôjárás kegyeibe fogadta versenyzôinket, hiszen a korábbi napok kánikulai hôsége csillapodott, ideális 23-25 °C hômérséklet mellett idônként csak kisebb szél borzolta a kedélyeket.
A martonvásári pályák bevonásával sikerült tartani a verseny ütemét, nem kellett sokat várni senkinek sem, hogy pályára kerülhessen. A gémek között fokozta az izgalmakat olimpikon vízilabdázóink USA ellen vívott döntô mérkôzése is.
Versenyzôink a szomszédos kocsma tévéje elôtt pihenték
ki a teniszverseny fáradalmait, hogy aztán ünnepeljék olimpikonjainkat.

TENISZ
Takács Tibor harmadszor, Markó Gábor és tordasi
párosunk másodszor…
XI. TORDAS KUPA
2008. augusztus 23-24.
Versenybíró Fehér Sándor
Junior (45 év alatt)
16 induló, 16-os fôtábla, mérkôzések normál 2 szettben
8 kiemelt versenyzô, 15 mérkôzés
Tordasi versenyzôk: Kelemen Zénó, Nánási Dávid, Tóth
Petronella, Somlói József, Tóth Gábor, Nánási Attila
Döntô: Takács Tibor - Rittler Gábor 0/6 6/2 6/1
Junior végeredmény:
1. Takács Tibor (Szabadegyháza)
2. Rittler Gábor (Szabadegyháza)
3. Jáger Zoltán (Dunaújváros) és Dobák Tamás (Érd)
Senior (45 év felett)
8 induló, 2 négyes csoportban körmérkôzés, két 4-es szettel +
(tie brake)
15 mérkôzés
Tordasi versenyzôk: Nánási Attila, Tóth Gábor
Csoport gyôztesek: „A.” Nánási Attila „ B.” Tóth Gábor
Döntô: Markó Gábor - Baráth Zoltán 6/3 7/5
Senior végeredmény:
1. Markó Gábor (Érd)
2. Baráth Zoltán (Székesfehérvár)
3. Nánási Attila (Tordas) és Tóth Gábor (Tordas)

Vasárnap
A junior döntôben szabadegyházi viadalt láthattunk. A három szett és két órát meghaladó játékidô mindenkit meggyôzhetett arról, hogy Rittler G. és Takács T. igazi sportemberek,
hiszen egymás elleni mérkôzésük után következet számunkra
a páros döntô… ahol fiatalos lendülettel és érett játékkal védte
meg tavalyi elsóségét a Csepeli Zsolt/Nánási Dávid kettôs, a
tordasiak örömére.
Sportszerû és színvonalas mérkôzésen diadalmaskodott a
senior döntôben Markó Gábor, aki izgalmas második szettet
követôen másodszor nyert Tordas Kupát ez évben.
A gyôztesek két tordasi nap után kupákkal, érmekkel, valamint valódi magyaros kulináris élvezeteket ígérô vacsora meghívásokkal és vásárlási utalványokkal távoztak Tordasról.
Azért a gyôzelem öröme és a dicsôség sem akármi!
Versenyzôink és közönségünk jóízûen fogyasztották el a
naponta délidôben felszolgált fenséges marhagulyást.
Köszönjük Kati !

Páros
8 páros, 8-as fôtáblán, elôdöntôig két 4-es szettel, utána
normál, 7 meccs
Tordasi versenyzôk:
Nánási Attila/Tóth Petronella és Csepeli Zsolt/Nánási Dávid
Döntô: Csepeli Zsolt/Nánási Dávid - Rittler Gábor Takács
Tibor 6/2 6/4
Végeredmény:
1. Csepeli Zsolt/Nánási Dávid (Tordas)
2. Rittler Gábor Takács Tibor (Szabadegyháza)
3. Almási Viktor/Dobák Tamás (Érd) és
Jáger Zoltán/Pásti Mihály (Dunaújváros/Kalocsa)

Gratulálunk a gyôzteseknek !
Ne felejtsék el: 2009. augusztusában XII. Tordas Kupa !
A verseny támogatói:
Boglya Csárda Sukoró - díjazás
TORDASI CSÁRDA - díjazás
GYÖRGYI ABC - élelmezés
MEDITAX-TORDAS KFT - díjazás, élelmezés

Szombat
Tizenegyedik amatôr felnôtt versenyét rendezte tenisz
szakosztályunk 2008. augusztus 23-án. Nevezéskor többen is
nézegették a falon lévô klubház avató szertartás képeit megjegyezve, hogy 1998-ban ugyanezen a napon ugyancsak tenisz
ünnep volt Tordason.

Képes beszámoló a www.tordas.hu lapon.
Tóth Gábor
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LABDARÚGÁS

Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség
AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály
2008/2009

A Tordas SE 2008/2009-es bajnokság ôszi szezonjának
felnôtt labdarúgó kerete:

Csatárok:
Márkus Pál, Király János, Kupi János, Kunsági László

1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló
12. forduló
13. forduló
14. forduló
15. forduló

Eddigi mérkôzések:

Az ifjúsági mérkôzések 2 órával a felnôtt mérkôzések elôtt
kezdôdnek.

Kapusok:
Kovács Tibor, Szabadi Pál
Védôk:
Huszár Balázs, Rácz Csaba, Varga László, Sinka Roland, Tóth
Tamás, Szabadi Péter
Középpályások:
Sarkadi Tamás, Somogyi Gábor, Csillag Szilveszter, Varga
Tamás, Szabó Tamás, Popelka Csaba, Szigeti Attila, Tóth
József

08. 17.
08. 24.
08. 31.
09. 07.
09. 14.
09. 21.
09. 28.
10. 05.
10. 12.
10. 19.
10. 26.
11. 02.
11. 09.
11. 15. (szo.)
11. 23.

17.30
17.30
17.30
16.30
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
14.30
13.30
13.30
13.30
13.00
13.00

Ercsi - Tordas
TORDAS - Iváncsa
Pátka - Tordas
TORDAS - Iszkaszentgyörgy
Magyaralmás - Tordas
TORDAS - Csákvár
Gyúró - Tordas
TORDAS - Kajászó
Pusztaszabolcs - Tordas
TORDAS - Lovasberény
Dunafém-Maroshegy - Tordas
TORDAS - Szár
Csákberény - Tordas
Pettend - Tordas
TORDAS - Dinnyés

TORDAS - Iváncsa (2008. augusztus 24.) 1:1 (0:0)
góllövô: Szabó
vezette: Gyôri Z., 150 nézô
Ifi 7:2
góllövôk: Lajtaújfalusi, Puskás (2), Varga A. (2), Ispán László,
Huszti István
Pátka - TORDAS (2008. augusztus 31.) 0:3
Ifi 4:3
TORDAS - Iszkaszentgyörgy (2008. szeptember 7.) 7:1
góllövôk: Király János (2), Kupi János (2), Szabó Tamás (2),
Tóth József
Ifi 6:2
góllövôk: Ispán László (4), Huszti István (2)
Magyaralmás - TORDAS (2008. szeptember 14.) 2:2 (0:0)
helyszíne: Sárkeresztes
gólövôk: Király, Márkus
sárgalap: Király

A mérkôzésekrôl friss híreket olvashat a tordas.hu fôoldaláról közvetlenül elérhetô Sporthírek menüpont alatt.

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Tisztelt Tordasiak!

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.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2008. szeptember 1-tôl a Gárdonyi Rendôrkapitányság részt vesz az ORFK által meghirdetett „Az iskola rendôre” programban, amely alapvetôen az általános iskolai oktatásra épül, és egyben elôsegíti a rendôrség
által a gyermekek felé irányuló baleset és bûnmegelôzési tevékenységet. A program célja, hogy lehetôség szerint minden általános iskolának legyen egy „ISKOLA RENDÔRE”, aki közvetlen kapcsolatot tart fenn a diákokkal, az iskola vezetésével,
a szülôi munkaközösségekkel. A program célja még, hogy kevesebb gyerek váljon közlekedési baleset, illetve bûncselekmény áldozatává. Ennek érdekében szeptember elsô két hetében fokozott rendôri jelenlétet biztosítottunk az iskolák környékén, késôbb az osztályfônöki órák keretében elôadásokat
szervezünk. Akciókkal, kampányokkal, felvilágosító-nevelô
propaganda tevékenységgel segítjük elô, hogy a növekvô forgalomban gyermekeink biztonságosan közlekedjenek, fokozottabb védelemben részesüljenek.
Bízunk abban, hogy program végrehajtásával lehetôség
nyílik arra, hogy az Európai Unió és a magyar közlekedéspolitika elvárásainak megfelelô mértékben csökkenjen a közúti
közlekedési balesetek száma.

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.

Tisztelettel:
Dr. Sági János r. alezredes
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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

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

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

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

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

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

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

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

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

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.

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Fôszerkesztô: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest
Példányszám: kéthavonta 750 példány

RENDÔRSÉGI TELEFON
Tordas Község Önkrományzata úgy határozott, hogy
finanszírozza egy rendôrségi mobiltelefon havi elôfizetési
díját. Ez a telefon éjjel-nappal az éppen szolgálatban lévô
járôrautóban csörög ki. Reményeink szerint a járôrautó így
hamarabb érhet ki a helyszínre, ezzel javul a település
közbiztonsága, és a tordasiak biztonságérzete.

Bejelentkezés: tel: 22/467-527, 06 20/390 1505.
Dr. Kertész Tamás
kardiológus, pulmonológus szakorvos

20/969-5963

TÁJÉKOZTATÓ
A MARTONVÁSÁRI ORVOSI ÜGYELET
HELYSZINÉNEK IDEIGLENES
VÁLTOZÁSÁRÓL

Október 25-én, szombaton

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a martonvásári orvosi rendelôben megkezdett építkezési munkálatok
miatt

Családi és Ifjúsági napra
hívunk mindenkit szeretettel.

2008. augusztus 6-tól

A tervezett program:

az orvosi ügyelet a

...Engedjétek hozzám jönni a
gyerekeket...

Beethoven Általános Iskola orvosi szobájában lesz.
Cím: Beethoven tér 1. (új iskola), földszint
Telefon: 22/460-053

14.00-tól aszfaltrajz verseny az evangélikus templom elôtt.
(esô esetén a gyülekezeti teremben A/4-es rajzlapra)
Téma: Mit jelent nekem a szeretet?

Felhívás
A könyvtár díszítésére szívesen fogadunk olyan növényeket, amelyek kevés fény nélkül is jól érzik magukat. Biztosan
sok háztartásban található elburjánzott anyósnyelv például, de
sötét-tûrô növény még az alokázia, a tarka sárkányfa, a zebralevél, a zamioculcas, a szarvasagancs páfrány is.
Elôre is köszönjük a felajánlott szobanövényeket, amelyeket a nyitvatartási idôben a könyvtárban lehet leadni, vagy
szeptember 1-tôl az iskola gondnokságán.

14.45-tôl játékos feladatok csapatban és egyéniben
a parókia udvarán, gyerekeknek
14.45-tôl „folyton-folyvást foltonfolt-varrás”
segítô kezekkel minden korosztálynak
16.00: „...Szorongat a sátán de Te velem vagy...”
Drogmegelôzés - elôadás
Viktorné Erdôs Esztertôl a templomban,
a drogokról és felismerésükrôl.

KÖZHASZNÚ MUNKÁRA
JELENTKEZÔKET KERESÜNK!

Várjuk a gyerekeket, fiatalokat,
szülôket és nagyszülôket!

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik regisztrált
munkanélküliek és szeretnének néhány hónapig besegíteni településünk szépítésébe. Szellemi munkára is van
lehetôség!

17.00: Áhítat - Süller Zsolt evangélikus lelkész
17.30: eredményhirdetés, szeretetvendégség
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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.

KÖNYVTÁRI
HÍREK
Hétfôn és szerdán
13.30-tól 16.30-ig várom
a régi és a leendô olvasókat.
Varga Szabolcsné
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