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KÍVÁNUNK!

Tordas Község
Önkormányzata

A kissé hosszúra nyúlt tél után - ahogy már pár éve meg-
szokhattuk - hirtelen beköszöntött a tavasz. Mindez jelzi, hogy
az idô kereke megállíthatatlanul forog. Ez van akinek gyor-
sabbnak tûnik, van, akinek lassabbnak. Attól is függ, mennyi
mindennel foglalkozunk egy nap, egy hét alatt. Most viszont,
amikor a téli „pihenés” idôszaka véget ért, a természet megkö-
veteli a többletgondoskodást, az aktívabb törôdést. Az idô jóra
fordulása, a kinyílt virágok látványa és illata meghozza a ked-
vet a munkához, a nap sugarai erôt adnak a feladataink elvég-
zéséhez. A faluban járva látom, hogy már sokan szorgoskod-
nak, fát metszenek, permeteznek, ültetnek. Készülnek arra,
hogy pár hónap, év múlva gyümölcsöt, élelmet szüreteljenek.
Gondoskodnak magukról.

Ugyanígy az önkormányzatnak is gondoskodnia kell a falu-
ról, az itt élô emberek jelenérôl, jövôjérôl. Nem csak egyik
napról a másikra kell terveznünk, hanem hosszú távra, gyere-
keinknek, unokáinknak. Ezért is vágunk bele az idei év legna-
gyobb tervébe, egy új óvoda építésébe. Remélem az itt lakók
többsége megérti, hogy ezzel nem csak az óvodáskorúak ellá-
tásának körülményeit javítjuk, hanem egy olyan korszerû in-
tézményt hozunk létre, mely elôbb-utóbb majdnem mindenki
családját érinti. Ezek a kisgyermekek ebben az épületben ta-
lálkoznak sok más társukkal elôször és kibújva a családi fé-

szekbôl, élnek közösségben. Itt sajátítják el az általános visel-
kedési normákat, az iskolakezdés alapjait, itt születnek az elsô
tartós barátságok. Az új épületben lehetôség nyílik a gyerekek-
hez kapcsolódó egyéb programok rendezésére, és így egy
újabb közösségteremtô épülettel gazdagodik településünk.

De tervezünk ezen kívül más fejlesztéseket is (újabb köz-
téri padok elhelyezése, újabb sportpályák, eszközök kialakítá-
sa a Sporttelepen, az iskola hôszigetelése) melyeket szeretnénk
még ebben az évben megvalósítani. Mindezekhez azonban to-
vábbra is nagy szükségünk van az Önök segítségére. A tavalyi
év Önökkel elért eredményei felbátorítottak arra, hogy mer-
jünk belevágni a nagyobb tervekbe is, hiszen ez mindannyiunk
érdeke.

A napokban elgondolkoztam azon, hogy mi több mindent
másképp teszünk, mint az ország nagy része. Visszafizetjük a
hiteleleinket, miközben egyre többen hitelt vesznek fel. Épít-
kezünk akkor, amikor az építôipar válságban van. És azt gon-
dolom, jól van ez így, mert mindezek Tordas javát szolgálják.

Húsvétkor Jézus megmutatta, hogy lehet nem csak önma-
gunkért, hanem másokért is élni. Keressünk valakit, vagy va-
lakiket és tegyük mi is ezt! Ne magunkért, hanem ôértük.

Juhász Csaba polgármester

Április havi mottó:
„Most perc-emberkék dáridója tart, / De építésre készen a kövünk, / Nagyot végezni mégis mi jövünk. /
Nagyot és szépet, emberit s magyart.” (Ady Endre: A perc-emberkék után)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

ISKOLAI SZAVALÓVERSENY a KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából április 20-án.

Április 12.: HÚSVÉTI BÁL a Sport Egyesület rendezésében, a Mûvelôdési Házban.

Április 30.: 19 óra: MÁJUSFA ÁLLÍTÁS a Sportpályán.

Május 1.: FÔZÔVERSENY,  DUATLON, RAJZVERENY, VETÉLKEDÔK.
13.00-15.00-ig MÉTA BAJNOKSÁG.
15.00-18.00-ig a SANGRIA ZENEKAR húzza a talpalávalót.
18.00-22.00-ig BULI A TÛZ KÖRÜL.

Május 2. SPORTNAP: FOCI, 11-ES RÚGÓ VERSENY és még sok érdekesség.
16.00-tól ÖREGFIÚK MÉRKÔZÉS.
20.00-tól FEELTER, TÛZ LÁNGJA, RAZZIA KONCERTEK a sportpályán.

Május 16. III. BÁRKA ZENEI FESZTIVÁL a Sportpályán, 16 órától.
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Néhány szó a település fôútjának felújításáról

Telefonos megkeresésemre az Állami Közútkezelô Társa-
ság, Fejér Megyei Igazgatóság illetékese elmondta, hogy a
81108. jelû gyúrói bekötô út, Martonvásár-Gyúró települések
közötti szakaszának felújításával kapcsolatban beadott pályá-
zatuk eredményhirdetése egy hónapot csúszik. Amint szá-
munkra pozitív eredmény születik, a tervezôvel együtt megke-
resik az önkormányzatot a tervek egyeztetésére. A település két
végére általunk kért forgalomlassító szigeteket a magas költ-
ségek miatt nem tudják betervezni, de a bejövô autók sebes-
ségének a csökkentésére más megoldást fognak javasolni. Az
általunk kért gyalogátkelôhelyek és út menti parkoló az egyez-
tetés részei lesznek.

Juhász Csaba polgármester

Új hirdetôtáblák
Télen sem pihentek a karbantartó brigád tagjai. Több új

hirdetôtábla készült a tönkrement régiek kiváltásra, valamint
újat állítottunk a tordasiak által leginkább látogatott posta elé. 

Horganyzott lemezzel kibéleltük az utcai szemeteseinket,
így a hulladék nem esik ki a lécek között.

Juhász Csaba polgármester

A Tordasi Fiók sorsáról a küldöttgyûlés április 25-én fog
dönteni - tájékoztatott a Takarékszövetkezet ügyvezetôje, így
errôl a Kisbíró következô számában számolunk be.

Juhász Csaba polgármester

Tisztelt Lakosok!

Kérem Önöket, hogy a csatorna hálózatot a rendeltetésnek
megfelelôen használják. Idegen eredetû tárgyakat (pelenka,
ruhanemû, szemét) ne dobjanak a rendszerbe, mert dugulás-
hoz vezethet és az átemelô szivattyúk meghibásodását okoz-
hatja. Ha a szennyvízhálózat mûködésében hibát észlelnek,
hívják a baracskai telephely ügyeletesét a következô tele-
fonszámon 06 30 641 69 35.

Tordas Község Önkormányzata
Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény

Tisztelt Lakosok!

Mivel a csatorna hozzájárulás befizetése a végéhez közele-
dik, szeretnénk megkérni önöket, hogy mielôtt befizetnének
a Takarékszövetkezetben, a túlfizetés elkerülése érdekében
egyeztessenek a társulat ügyintézôjével, a fennálló tartozás-
ról.
Kérjük, aki átutalással teljesíti kötelezettségét, vizsgálja fe-
lül az utolsó utalás idôpontját, ami maximum: 2009. augusz-
tus hónap.

Telefon: 06 25 507 931
Együttmûködésüket elôre is köszönjük:

Ráckersztúr és Térsége Víziközmû Társulat
ügyfélszolgálata

Önkormányzati hírek
Testületi ülés, 2009. március 24.

A Képviselô-testület elfogadta
- a Tordasi Polgárôrség 2008. évi önkormányzati támogatásá-
nak felhasználásáról szóló beszámolóját, de a Polgárôrség
autóvásárlásának 300 000 Ft-os támogatásáról a következô
ülésen tárgyal,
- a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közok-
tatási Esélyegyenlôségi Tervét, az alábbi kiegészítéssel: „Tor-
das község esetében a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetû, valamint a sajátos nevelési igényû gyermekek más
településrôl való befogadására sem infrastrukturális, sem sze-
mélyi feltételek nem állnak rendelkezésre.”
- a Csillagfürt Lakókert útjainak átvételérôl az OFFMA Kft-vel
kötendô Közérdekû Megállapodást,
- Tordas Község 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási tervét.

A Képviselô-testület
- a Szociális törvény változása miatt módosította a szociális
rendeletet
- a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratát a következô  mó-
dosítással egészítette ki: „55-23-23 iskolai intézményi étkezés”
- úgy döntött, a Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház Intézmény mû-
ködését 2009. március 25-tôl 60 napig szünetelteti.
- elfogadta és jóváhagyta Tordas Község Önkormányzat Kép-
viselô-testületének, 5/2005. (II. 15.) számú határozatával ko-
rábban elfogadott Tordas község Településszerkezeti Tervének
módosítására vonatkozó melléklet leírását, valamint a T-1/M
jelû Településszerkezeti Terv módosítása címû tervlapot. A te-
lepülés közigazgatási területén készülô Szabályozási Terveket
a Módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell el-
készíteni.
- összevonta az iskola (218), a leendô óvoda (216/1) és az isko-
la alatti területet (174/3,174/4), így a jelenlegi és a leendô köz-
oktatási intézmények egy telken lesznek.

A Képviselô-testület megtárgyalta, de nem fogadta el azt az
óvodaépítéssel kapcsolatos képviselôi indítványt, amely dön-
tés-elôkészítô tanulmány elkészítését javasolta (errôl részlete-
sen olvashatnak a Kisbíró 5. oldalán.

A Képviselô-testület megbízta Teszár Tamás alpolgármes-
tert, hogy az iskola fûtés korszerûsítésre, hôszigetelésre és nyí-
lászáró cserére benyújtandó pályázathoz a megvalósíthatósági
tanulmányt készítse el.

FELHÍVÁS

2009-ben kiemelt figyelmet fordítunk az önkormányzatot
illetô bevételek beszedésére, ezért kérünk mindenkit, hogy
május elsô hetéig fizesse be szemétszállítási-díj, csatornadíj-
és adóhátralékát. Május második hetében a 10 000 forint feletti
összevont tartozásokat végrehajtó veszi át. A végrehajtás költ-
sége az adóst terheli!

- Az adókról február elején mindenki kapott értesítést, a befi-
zetési határidô március 15. volt.

- A szemétdíjról, illetve hátralékról március végén küldtünk tá-
jékoztató levelet. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azt a kukát
fogják üríteni a szállítók, amelyen van matrica. Aki nem vette
át még a matricáját, keresse fel a Községházát! A 120 literesnél
nagyobb kukát használóknak arányosan több díjat kell fizetni,
ezért kérünk mindenkit, jelentse be, ha nem szabványos méretû
kukát használ. A be nem jelentett nagyobb kukákat májustól
nem fogja üríteni a szállító.

- A csatornadíj féléves elszámolószámláját várhatóan április
végén állítja ki a Fejérvíz, az elszámolás tartalmazni fogja az
április elején fennálló hátralékot is.

Dr. Matota Kornél
jegyzô
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Rablórendszer

Válságba került a nemzet, zsákutcában az ország. Ma már
ezt azok is elismerik, akik hosszú ideig tagadták és dübörgô
hajrának látták a zuhanást, de elsôsorban a pénzügyi, majd
egyre inkább a gazdasági válságról esik szó. S jönnek a megol-
dások. Legtöbbjük közös lényege, hogy csontig kell húzni a
nadrágszíjat – és úgy látszik, már a nyakunk is szorul. Ugyan-
akkor minden válság egyben ígéret is: egy új kezdet lehetôsé-
ge. Annak, aki vállalja. Azonban vállalhatja-e az, aki nem tud
kilépni a megszokott „trükközések” hálójából?

A gazdasági válság mindig a társadalom válsága. Nálunk is
az. Összefogás kellene, mondják, s ez nyilvánvaló. Viszont
ténylegesen csak akkor jöhet létre érdemben, ha szembené-
zünk a rendszerváltozás csôdjével.

Az elôzô rendszerbôl sok terhet hoztunk: nagy adósságot,
egy szabadságharc megtorlásának súlyos emberveszteségét és
a velejáró lelki megrokkanást. Társadalmunkban az önkény ki-
alakította az új – alaptalanul szocialistának nevezett – embertí-
pust: aki tudja, hogy közösségi ügyekben akár súlyos megtor-
lás is érheti, s legjobb, ha családja sincs, csak magának és azon
belül is csak a pillanatnak él. Erre a terhes örökségre nem adott
választ a változás. Az ország sorsát ténylegesen befolyásoló
erôk nem engedték érvényre jutni a közérdeket. A közösség ál-
tal felhalmozott értékeknek úgy kelt lába, ahogy a szocializ-
mus alatt megfogalmazták: „Tiéd a gyár, magadnak viszed ha-
za belôle, amit tudsz!” A leglényegesebb kérdésekben a kerek-
asztal állást sem foglalt. Nem beszéltek a közösségi kultúra vé-
delmérôl, nem volt szó évtizedes népesedési szakadékunk ke-
zelésérôl, a kialakítandó új gazdasági rend kapcsolatáról a ma-
gyar társadalommal, csupán jogi megoldások születtek a poli-
tikai birkózóporond számára – és egy olyan, ideiglenesnek ne-
vezett alkotmány, amit azóta is véglegesnek tekint a hatalom.

Ekkor kezdôdött meg az emberek elidegenítése a jogállam-
tól: a jog szembekerült a mindenkiben ott szunnyadó igazság-
érzettel. Nem ment végbe a pártállami rendszertôl való követ-
kezetes jogi, politikai és erkölcsi elhatárolódás. Márai szavai-
val: a koncot féltôk irányítják az országot. Végül a társadalom-
nak annyi védelme sem maradt, mint a szomszédos országok-
ban, ahol a megújított országvezetôk legalább fékezték a külsô
erô rászabadulását a társadalomra. E folyamatban a legrombo-
lóbb szerepe a Gyurcsány-kormánynak van. Így viszont elérte:
kinyílt az emberek szeme. Ahogy a változások kezdetén a Du-
na elterelése Bôsnél növelte a politikai cselekvôkészséget, az
ôszödi beszéd ismertté válása óta – minden manipuláció, vá-
daskodás, társadalmi csoportok egymásnak ugratása és megfé-
lemlítése ellenére – egyre erôteljesebben szervezôdik a civil
szféra. Ez néha ellentmondásos folyamat – a sokfejû társada-
lom megoszthatósága miatt.

Az utóbbi idôben azonban egyre jobban jelentkezik az egy-
séges akarat. S hogy miben nyilvánul ez meg?

Összevetettem 25 nagyobb civilszervezet által megfogal-
mazott igényeket. Ezek szerint az önszervezôdô társadalom
legfontosabb követelése, hogy állítsuk meg demokratikus jog-
állami fejlôdésünk visszabontását. Legyen lehetôségünk olyan
politikai vezetést választani, amely elszánt a nemzeti érdekek
védelmében – és legyen lehetôségünk elszámoltatni is! Ne le-
hessen tovább fosztogatni a közvagyont! Szükségszerû a meg-
torlás a ragadós kezûekkel szemben! Szolgáltató és szolgáltat-
ni képes államot építsünk.

Minden ember arra született, hogy értéket teremtsen. A ná-
lunk kialakított rablórendszer a munkanélküliek hadával, az
emberek nyomorba és bûnözésbe való kényszerítésével az Is-
ten arcát, az ember méltóságát tapossa sárba. Hiszen a hatalom
arra kényszeríti a legtisztább embert is, hogy hazudjon, csal-
jon, különben nem él meg! Már csak ezért is szükséges a foly-
ton növekvô, áttekinthetetlen elvonások helyett az emberek te-
herbíró képességéhez igazított igazságos közteherviselés; a ha-
zai ipar, a hazai vállalkozások, a nemzeti termékek megbecsü-
lése. A monetáris politika ne egy szûk csoport elôjoga legyen:
ez komolyabb dolog annál, mint hogy liberális, kizárólag pénz-
ügyi látókörû és érdekkörû személyekre bízhassuk. És vissza-
térô igény, hogy emeljük végre tényleg magunkhoz határon túli
testvéreinket, és külpolitikánkban jelenjék meg egy egészséges

közszellem természetes méltósága, a nemzeti érdekek követke-
zetes képviselete. Mindez jelenjék meg az alkotmányba foglal-
va, történelmi hagyományaink folytatásaként.

Az anarchista Proudhon szerint a magántulajdon – lopás.
Sôt rablás is – mondták a kommunisták. És eszerint cseleked-
tek. Az elsô szabadon választott magyar kormány a „szabadság
és tulajdon”, a szociális piacgazdaság jelszavával kampányolt.

Ideje megvalósítanunk.

Dr. Kelemen András országgyûlési képviselô
(Magyar Hírlap -  2009. április 2.)

Falutakarítás 2009

2009. március 28-án ismét összegyûltünk, hogy húsvét
elôtt két héttel megszabadítsuk településünket a közterületein-
ken eldobált szeméttôl. A szombati nap munkanap volt, ezért
kicsit kevesebben voltunk, mint tavaly, viszont az iskolától –
tanítási nap lévén – több segítséget kaptunk. Az intézményeink
dolgozói és a tanulók gondosan kitakarították az épületek kö-
rüli területeket, a többiek pedig az utcáinkat járták végig.

Ahogy tavaly, idén is volt több olyan utca, ahol alig volt
eldobált papír-, mûanyag- és üveghulladék. Ilyen szemét a ta-
valyi évhez képest kevesebb volt, viszont a vadásztárság segít-
ségével begyûjtésre került a külterületek hulladéka is, és fel-
számoltunk két kisebb szemétlerakatot is. Ezek ugyan közigaz-
gatásilag Martonvásárhoz tartoznak, de a mi szemünket bán-
tották. Az egyik helyen, a Tordasra bejövô úton, a kettôskanyar
után, a magasfeszültség alatt induló külterületi út mellett több
zsák bontott pala és bitumenes lemez volt lerakva. A másik te-
rületen, a Gesztenye sor végénél építési törmeléket és egyéb
hulladékot találtunk. Ezek pár nap múlva már elszállításra is
kerültek. Ennek a közel 100 000 Ft-os költségnek az egyhar-
madát a Fajtakísérleti Állomás (akiktôl egy pótkocsit is kap-
tunk traktorral a begyûjtéshez), a többit az Önkormányzat állta.

 Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, hogy a szabadidejét a
falu javára ajánlotta fel és köszönöm azoknak is, aki a saját
kertjük elôtt tartják rendben a rájuk bízott közterületet.

Juhász Csaba polgármester
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Csikkmentes falut szeretnénk!

A falutakarítás alkalmával közös erôvel próbáljuk megtisz-
títani községünket a felelôtlen, nemtörôdöm szemetelôk által
okozott nemkívánatos rendetlenségtôl. Bosszankodunk az el-
dobott csokis papírok, sörösdobozok, üvegek, papírzsebken-
dôk miatt, de mégis legnagyobb számban az eldobott csikkek
éktelenkednek az utcán szerteszét. Ezek összegyûjtése a legne-
hezebb feladat.

Kedves dohányzó polgártársaim! Kérem, ne hajigálják el a
cigaretta végét! Azon kívül, hogy elcsúfítja az utcát, járdát,
buszmegállót, szennyezi a környezetet, a földet is. A falu köz-
pontjában álló buszmegállóban kb. 500 db csikket szedtünk
össze a gyerekekkel. Ahogy felszállnak az emberek a buszra,
még egyet szívnak a cigarettából, aztán bedobják az árokba,
mintha ott lenne a helye. Szívesen megkérdezném tôlük, hogy
tetszik-e nekik ez a dekoráció? Vagy úgy gondolják, hogy egy-
gyel több vagy kevebb, az már nem számít? Így lesz egybôl
ötszáz!

Néhány helyen a házak elôtti beszélgetésekrôl árulkodik a
kupacokba halmozott csikk. Többször láttunk arra utaló „nyo-
mot”, hogy valaki egyszerûen megállt az autójával, és kiborí-
totta a hamutálcát az útpadkára vagy az árokba. Vajon miért
teszik ezt? Miért nem ér rá otthon megszabadulni a nemkívá-
natos szeméttôl?

Vannak olyan dohányosok (sajnos nagyon kevesen), akik
papírzsebkendôben szállítják haza a csikket, ha nem találnak
gyûjtôt. Tényleg problémát okozott eddig, hogy az utcai sze-
métgyûjtôkbe hiába is dobták bele a csikket, a résen kiesett
alul. Ezt a problémát megoldották az önkormányzat karbantar-
tói a tél folyamán, akik „kibélelték” az utcai szemétgyûjtôket,
így azok alkalmassá váltak a csikkek összegyûjtésére is. Né-
hány helyen kisebb csikkgyûjtôk is felszerelésre kerültek a
buszmegállókban.

Kérek tehát minden dohányzót, hogy ezentúl vegyék igény-
be az utcai szemétgyûjtôket, ha meg akarnak szabadulni a ci-
garettavégtôl. Kérek továbbá mindenkit, aki szemetelôket lát,
szóljon rájuk bátran. Ne érezzék kellemetlennek, hogy figyel-
meztetni kell valakit, ne legyen természetes a szemetelôk lát-
ványa! (Rászólni egyébként lehet akár viccesen is, hogy ne ala-
kuljon ki konfliktus: „elnézést, azt hiszem, elvesztett vala-
mit!”)

Ne hagyjuk, hogy elcsúfítsák környezetünket! Tegyünk a
szemetelôk ellen!

Hajbin Tímea

Az új Óvoda koncepciója

Miután a település 2001 óta óvodai férôhelyhiánnyal küsz-
ködik, szükséges volt a jelenlegi csoportok számának növelé-
sén gondolkodni. Ezt kétféleképpen lehetne megvalósítani: a
jelenlegi óvodaépületet bôvíteni, vagy újat építeni. Az elsô
megoldás nem életképes, hiszen az érvényben lévô jogszabá-
lyok és az óvoda mûködésének az elôírásai nem teszik lehetô-
vé, hogy egy kényszerûen kialakított óvodát további félmegol-
dásokkal bôvítsünk. Így maradt az új épület építése, melyre az

önkormányzattal szemben lévô telken van csak lehetôség. A
tervezôvel közösen gondolkozva jutottunk el a jelenlegi meg-
oldáshoz, melyben az új óvoda épülete segít összekötni a telek
két oldalán lévô épületek utcavonalait. Ebbôl adódott, hogy
erre az elsô részre kerülnek a közösségi és a kiszolgáló helyisé-
gek, a hátsó részre pedig a csoportblokkok. Ezeket figyelembe
véve született meg a terv. Az utca felôli részen kap helyet a
konyha az étteremmel, mely felett részben beépítve az irodák
és egy szociális egység található. Az evangélikus paplak foly-
tatásába került a bejárat, amely összeköti az elsô és a hátsó
részt. Innen vezet hátra egy folyosó melynek bal oldalán a cso-
portok, jobb oldalán különbözô raktárok és a végén pedig egy
kisebb foglalkoztató lesz található. A csoport egységeknél
(csoportszoba, öltözô, mosdó) fontos szempont volt az önálló
kert kapcsolat, mely az öltözôn keresztül bonyolódik, valamint
a mosdónak a csoportszobából és az öltözôbôl történô kettôs
megközelíthetôsége is. A leendô ovisok, a paplak és az új épü-
let közötti járdán jutnak majd el az óvoda mögötti játszóterü-
letre. A telek lejtését kihasználva az épület végébe egy kisebb
mûhelyt, egy szertárt és egy nagyobb raktárt is terveztünk a
kialakított alagsorba.

A jelenlegi óvónôkkel, dajkákkal és a konyhásokkal egyez-
tetve csak egy kérdés merült fel: mikor kezdhetik munkájukat
az új óvodában.

Juhász Csaba polgármester

Lecke a vadludaktól (ismeretlen szerzô)
Gondolkozott már azon, hogy miért repülnek V alakban a

vadludak?
Mint minden állati viselkedésben, Istennek itt is jó oka volt

arra, hogy ezzel az ösztönnel ajándékozza meg a ludakat.
Amikor egy-egy madár suhint egyet a szárnyával, felhajtó-

erôt képez az ôt követô madár számára. Egy V alakban, az
egész csapat legkevesebb 71 %-kal hosszabb utat tud megten-
ni, mintha az egyes madarak egyedül repülnének.

Amikor egy lúd kiesik a V alakból, hirtelen úgy érzi, mint-
ha mázsás súly húzná lefelé, és gyorsan visszatér a csapathoz.

Csakúgy, mint a ludak, azok az emberek, akik azonos
irányba tartanak és közösséget alkotnak, gyorsabban jutnak el
céljukhoz, mint azok, akik teljesen egyedül próbálják meg azt.
Amikor egy lúd elfárad, hátra repül és egy másik foglalja el a
helyét a V csúcsán. Ha az embereknek lenne annyi józan
eszük, mint a ludaknak, rájönnének, hogy a sikerük egyértel-
mûen a közös munkájukon múlik, felváltva vállalva a munka
nehezét és osztozva a vezetés terhein.

A hátul repülô ludak hangos gágogással bátorítják az elsô-
ket a sebesség növelésére. Fontos, hogy a mi hátulról jövô „gá-
gogásunk” bátorító legyen az elôttünk haladóknak. Különben
csak gágogás marad.

Amikor egy lúd megbetegszik, 2 másik lúd is lemarad vele
a V alakzatból, és követi, hogy védelmet nyújthassanak számá-
ra. Addig maradnak vele, amíg erôre kap és újra repülni tud,
vagy amíg meghal. Akkor útra kelnek, hogy beérjék saját alak-
zatukat, vagy csatlakozzanak egy másikhoz. Bárcsak mi is
ennyire önfeláldozók lennénk, hogy érdemesek lehessünk
ilyen barátokra, akik a szükségben mellettünk állnak.

Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy tanuljunk Isten
csodálatos teremtményeitôl, csak meg kell állnunk és figyel-
nünk elég hosszasan, hogy Isten felfedje elôttünk csodáit.

„Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtaní-
tanak, és az égnek madarait, azok megmondják Néked. Avagy
beszélj a földdel és az megtanít téged, a tenger halai is elbeszé-
lik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak
keze cselekszi ezt?” JÓB 12:7-9

Hallgassunk a vadludakra!
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„Miért is kell új óvodát építeni?”

Farkas János, Fábián Jánosné és Farkas Jenô képviselôk
2009. március 18-án, képviselôi indítványban tettek fel kérdé-
seket az óvodaépítéssel kapcsolatban.

 A 2009. március 14-i testületi ülésen a feltett kérdésekre (a
továbbiakban vastag betûvel kiemelve) az alábbi válaszokat
adtam:

„Miért is kell új óvodát építeni?”

A népességnyilvántartás adatai szerint óvodás korúak és a fia-
talabbak Tordason 172-en vannak (ez csak az állandó lakhely-
lyel bejelentetteket jelenti). 2008-2009-ben 49 gyerek született
Tordason. A jelenlegi kétcsoportos óvodában 50 gyermeket le-
het ellátni, ezzel szemben 62 gyerek jár a tordasi óvodába és
közel 20 a szomszédos települések óvodáiba.

Dôlt betûkkel a tervezésre benyújtott CÉDE pályázat anya-
ga olvasható a fejlesztés szükségességének indokolásaként:

Helyhiány: Az önkormányzat több mint öt éve nem tudja
biztosítani az óvodába jelentkezô gyermekek egy részének
helyben történô elhelyezését. Évente növekvô számban (2007-
ben 15 fô) kerülnek elutasításra a jelentkezôk helyhiány miatt,
ami nagymértékben rontja a kisgyermekes nôk elhelyezkedési
esélyeit és a település népességmegtartó erejét. Jelenleg 12
gyermeket a szomszédos illetve távolabbi településekre kényte-
lenek utaztatni a szülôk. A jelenlegi állapotot tovább nehezíti,
hogy 2007-ben 100 új lakás építésére adott ki az önkormányzat
építési engedélyt, és újabb 100 lakás engedélyeztetése van fo-
lyamatban. A növekvô gyermeklétszámhoz igazodó intézmény
megépítése ezért rendkívül sürgetô.

Új épület létrehozásának indoklása: Az óvoda egy 70 éves,
eredetileg teljesen más feladat ellátására készült épületben
mûködik. Alapterületének nagysága nem felel meg a jelenlegi
2 óvodai csoport elhelyezésére elôírt követelményeknek sem. A
folyamatos átalakítások ellenére sem biztosítottak az alkalma-
zottak számára a szükséges helységek. Az óvoda két középület
közé ékelôdik be, így bôvítése nem lehetséges.

Térkapcsolatok, az új épület helyének kiválasztása: A jelen-
legi óvodaépület a település legforgalmasabb útjának egyik
beláthatatlan, derékszögû kanyarjában helyezkedik el. Megkö-
zelítése elsôsorban a kisgyermekes, babakocsival közlekedô
anyák számára veszélyes és akadályozott, de parkolási lehetô-
ség is csak a fôút másik oldalán van. Az óvoda épületében lévô
iskolai étkezô megközelítése pedig az iskolás gyermekek szá-
mára veszélyes. Az új épület az iskolának és a tervezett sport-
csarnoknak helyt adó „oktatási komplexum” területén kerülne
megépítésre. Az új óvoda konyhája látná el az iskolai étkezte-
tést is, így biztonságossá válik az intézmények közötti közleke-
dés és az épületek megközelítése.

Nem mellékesen megjegyezzük, hogy a 2001-ben tervezett
és engedélyeztetett egészségház megépítésének egyik indoka
pontosan az óvoda bôvítési lehetôségének megteremtése volt.

„Milyen méretû, tartalmú és funkciójú óvodára lenne

szükség?”

A 19/2002. (V. 8.) OM rendelet 1. sz melléklete elôírja, hogy
egy új óvodánál milyen funkciójú és méretû helyiségekre van
szükség. Egyetlen szabad döntési lehetôség van, mégpedig az,
hogy hány csoportos óvodát kíván építeni a fenntartó. A fenti
adatokból következik, hogy háromcsoportosnak kell lennie, ez
viszont a szigorú elôírások miatt az összes többi adatot megha-
tározza. Természetesen konyha és ebédlô kialakításával is szá-
moltunk. Az új építmény a korszerû fûtési rendszer és a kima-
gasló hôszigetelési tulajdonságok miatt a jelenleginél olcsóbb
üzemeltetést tesz majd lehetôvé. A 19/2002. (V. 8.) OM rende-
let 1. sz melléklete lehetôvé teszi óvoda és bölcsôde egy épü-
letben történô elhelyezését, így a demográfiai adatok változása
esetén, hosszú távon lehetôség van a funkció átalakítására.

„Hova lenne építve?”

Az épület elhelyezésénél elsôdleges szempont volt, hogy a te-
lepülés közoktatási intézményei a balesetveszélyes helyzet

megoldására a fôút egy oldalára kerüljenek. Fontosnak tartot-
tuk, hogy az új óvodától és az iskolától közterület érintése nél-
kül megközelíthetô legyen a késôbb megépíteni tervezett
sportcsarnok (tornaterem), de az iskolások is belsô sétányon
közelíthetik majd meg az új óvodában elhelyezett ebédlôt. Az
említett ingatlan elôtt egyébként a parkolási lehetôség is bizto-
sított, szemben a jelenlegi helyszínnel.

„Miért kell lebontani a tûzoltó szertárt, vagy épül majd

új?”

A tûzoltószertár azon az önkormányzati tulajdonban lévô tel-
ken áll, amely a volt patakmedernél kapcsolatban áll az iskola
telkével, így ez az egyetlen ingatlanunk, ahol a fenti szempon-
toknak megfelelô elhelyezést biztosítani tudjuk. A tûzoltószer-
tár egyébként az önkéntes tûzoltóság megszûnésével elvesztet-
te eredeti funkcióját, így jelenleg raktárként (padok és aszta-
lok, maradék szennyvízcsövek, szigetelôanyagok) és a karban-
tartók melegedô helyiségeként mûködik. Részleges pótlásáról
az új óvoda pince szintjén 70 m2-es raktár és 14 m2-es TMK
mûhely megépítésével gondoskodunk. A tûzoltószertárról az
Egészségház engedélyezési tervéhez készült, 2001. május 15-
én kelt mûszaki leírás a következôt írja: „az egészségház a régi
tûzoltó szertár helyére épül, annak elbontása után”. A testületi
ülések jegyzôkönyveinek áttanulmányozása során kiderült,
hogy a jelenlegi képviselôi indítványt aláíró Fábián Jánosné
képviselô és Farkas János polgármester akkor nem emelt kifo-
gást a tûzoltószertár lebontása ellen. Igaz, a jegyzôkönyvek
szerint nem tárgyalt és nem is határozott a testület az egészség-
ház építésérôl. Két évvel késôbb, 2003. márciusában tárgyalt
elôször a testület az egészségházról, amikor döntött az építés-
hez pályázat benyújtásáról.

„Mikor és ki készíti el az óvoda fejlesztési projektet, a

döntés elôkészítô tanulmányt (megvalósíthatósági tanul-

mány)?”

A 19/2002. (V. 8.) OM rendelet 1. sz melléklete írja elô a köz-
oktatás nevelô és oktató intézményei tervezési elôírásait. Az 1.
pont az óvodák elhelyezésének és kialakításának építészeti-
mûszaki követelményeit tartalmazza. A szakmai program
megvalósításához szükséges helyiségek számát, befogadóké-
pességét, a beépítésre váró eszközök és felszerelések jegyzékét
tervezési programban kell összefoglalni. A tervezési programot
az óvodafenntartó hagyja jóvá és a tervezés, valamint az építés
egész folyamatában ellenôrzi/ellenôrizteti annak megvalósítá-
sát. A tervezési programot a helyi társadalom valós igényeit
tükrözô demográfiai, szociológiai, közgazdasági elemzéssel
kell alátámasztani. E melléklet tartalmazza azokat az épület-
szerkezeti, épületgépészeti, vízellátási és csatornázási, gázellá-
tási, szellôzési, fûtési, villamossági, akusztikai, megvilágítási
elôírásokat, amelyeket egy új építmény tervezésénél kötelezô
betartani. Elôírja, hogy milyen funkciójú helyiségeket kell
megépíteni és ezen túlmenôen részletesen felsorolja a szüksé-
ges berendezési tárgyakat is.
A tervezési folyamat elsô lépéseként elkészült a rendelet mel-
lékletében elôírt tervezési program, ez meghatározta az épület
alapterületét. A szakhatósági egyeztetések során a helyiségek
funkcióinak összevonásával, egyes helyiségek elhagyásával a
megépítendô óvoda alapterülete közel 100 m2-rel csökkent. A
tervezésbe a jelenlegi intézményvezetôt (Milichovszkiné Sza-
lai Ilona) és a nevelôtestületet is bevontuk.

„Mikor fogadja el ezt a képviselô testület (bár ezt meg-

elôzte az építés engedélyezési tervdokumentáció).”

A tervezési programot a Képviselô-testület a következô testü-
leti ülésen fogadja majd el.

„Mennyibe is fog ez kerülni és vajon a pénzügyi fedezet

rendelkezésre fog állni?”

Az építmény bekerülési értékét jogszabály alapján számolta ki
a tervezô, a jelenlegi árak alapján ez kb. 110 millió Ft. Ennek
egy részére az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében fe-
dezetet biztosított (közel 20 millió Ft), de a 2007. évi közmeg-
hallgatáson (december 18-án) Szollár László ingatlanfejlesztô
vállalkozó nagy nyilvánosság elôtt tett ígéretet egy óvoda  épí-
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tésére, így a forrás biztosított a beruházáshoz. A 2013-ig terje-
dô idôszakban óvodaépítésre nem lesz pályázati támogatás, a
pályázati források 2008-ban kimerültek.

„Mikor indulhat el a beruházás?”

Optimális esetben - mivel a szakhatósági vélemények beszer-
zését személyesen végezzük - az építési engedélyt május köze-
pére-végére kaphatjuk meg, és ezután kezdôdhet a kivitelezés.
Célunk, hogy ôszre szerkezetkész legyen az építmény.

 „Megvalósulása esetén mi lesz a jelenlegi óvoda épületé-

vel?”

Az új óvoda építésével felszabaduló helyen kialakíthatjuk a
tornaterem fiú és lány öltözôjét és egy edzôtermet. Az orvosi
rendelô mellett helyezzük el a védônôi tanácsadót, és egy fog-
orvosi rendelôt. A postától átköltöztetjük a gyógyszertárat, így
egy komplett egészségház alakul ki a faluban. Parkolót alakí-
tunk ki az épület udvarán és az udvar felôl akadálymentessé
tesszük az épület megközelítését. Ezzel a 2001-ben tervezett
egészségház projekt is maradéktalanul megvalósul. Ráadásul a
védônôi helyiség felszabadulásával a karbantartók munkakö-
rülményeinek javítására is sort kerítünk.

Az egyik kezdeményezô, Farkas János volt polgármester az
indítvány aláírásakor bizonyára nem emlékezett arra, hogy a
Fejér Megyei Hírlap 2006. augusztus 19-i számában eképp
nyilatkozott: „A gyereklétszám emelkedése miatt bôvíteni kell
az óvodát... az egykori tûzoltószertár helyére egészségházat
tervezünk...”

A cikk további részében az alábbiakat olvashatjuk: „S a
falu - az elöljárók szavai szerint - robbanás elôtti pillanatban
van, lévén magánbefektetôk mintegy 200 belterületbe vont tel-
ket alakítottak ki Tordas Gyúró felôli határában, s ez a lakos-
ságszám növekedését idézheti elô.”

Remélem Tordas akkori vezetôi is úgy gondolkodtak, mint
a mostaniak: az infrastruktúra fejlesztésbe jelentôs mértékben
be kell vonni azt a vállakozót, aki a belterületbe vont területén
közel 30 %-al megnövelheti a település lélekszámát. Ez egyéb-
ként Szollár László érdeke is, hiszen sok leendô vevôjének
döntésében lehet szempont, hogy a gyermekeik Tordason jár-
hatnak majd - ráadásul egy szép, korszerû, új - óvodába.

Ilyen mértékû ingatlanfejlesztések esetében egyébként a te-
lepülés felelôs vezetôi elôre, írásban szoktak megállapodni a
befektetôvel arról, hogy milyen közösségi fejlesztésekhez és
milyen összeggel járul hozzá. Sôt a biztonság kedvéért meg-
követelik, hogy már a belterületbe vonás engedélyezése elôtt
megérkezzen a pénz az önkormányzat számlájára (megjegy-
zem az összeg nagyságrendekkel nagyobb szokott lenni, mint
200 csokinyuszi ára).

Teszár Tamás alpolgármester

Tordas község 2009. évi költségvetése

Tordas község Képviselô-testülete 2009. február 10-én tár-
gyalta és elfogadta a 2009. évi költségvetési rendeletét.

Elôszó
A költségvetést olyan gazdasági környezetben kellett összeállí-
tani, amikor teljes bizonytalanság jellemezte a magyar gazda-
ságot: a forint az összeomlás szélén állt, az állam költségveté-
sét a parlament csak harmadszori átdolgozás után fogadta el,
és még az államcsôdöt is a levegôben éreztük. A legtöbb ön-
kormányzat a fennálló hitelszerzôdései vagy deviza-alapú köt-
vénykibocsátásai miatt igencsak nehéz helyzetbe került, kény-
telenek újabb adósságokba menekülni, ezzel elodázni, de nem
megoldani a problémákat. Egyre többször hallunk iskola és
óvoda bezárásokról, már a közvetlen közelünkben is.

Egy ilyen helyzetben Tordas község önkormányzatának
pozitív egyenlegû költségvetése, amelyben ráadásul 22 millió
forint felhalmozási kiadás szerepel, több mint siker! Az elmúlt

két év szoros költségvetése, a költségstop, a tordasi embe-

rek jó adózási morálja (ebben sajnos van kivétel), valamint

a sok társadalmi munka, a lakossági összefogás meghozta

gyümölcsét! A csatorna-beruházáshoz kapcsolódó kötelezett-
ségeken kívül nincs másnak tartozásunk, sôt van szabad pénz-
eszközünk, amit az új óvoda építésére fordíthatunk! Emlékez-
zünk csak a 2006-os költségvetésre: ott még 40 milliós hiány-
nyal számoltak elôdeink. Azóta tovább csökkent az állami tá-
mogatás, tovább nôtt az infláció, az energiaárak jóval infláció
felett emelkedtek mindkét évben, most mégis 22 millió forint

többlettel tervezünk, a 40 milliós hiány helyett!

A költségvetés alapja
A költségvetés megalkotásának elsôdleges célja, hogy az ön-
kormányzat meghatározza az adott idôszakban megvalósítan-
dó feladatokat, és biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges
költségvetési források körét és nagyságát.

A 2009. évi költségvetési tervezet alapja a 2008. november
25-én elfogadott költségvetési koncepció. A 2009. évi költség-
vetési koncepció kialakításánál sajnos ismét megállapíthattuk,
hogy az önkormányzatok kötelezô feladatainak ellátásához
szükséges pénzügyi fedezetet az állam nem biztosítja, sôt, né-
hány területen értékében folyamatosan csökkenô a normatíva.
Ezáltal csorbul gazdálkodási önállóságunk, szabad döntésünk
a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint
saját bevételeink felhasználásában. Mindezeken felül az intéz-
ményeink a korábbi években elmaradt karbantartások miatt le-
romlott állapotban vannak. Óvodánk évek óta kapacitáshi-

ánnyal küzd, több éve idôszerû a feladat megoldása.

Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt években folyó-
számla hitellel és „egyéb ÖNHIKI” támogatással volt biztosít-
ható. 2008. évi sikeres gazdaság-politikánknak köszönhetôen a
II. félévében megszüntettük a folyószámla hitelünket és a

szállítóink felé sincs tartozásunk.

A községnek értékesíthetô vagyona nincs, az iparûzési adó
tekintetében sem számíthatunk emelkedésre. A Képviselô-tes-
tület egy olyan koncepció elfogadásáról döntött, amelyben az
ország gazdasági helyzetét látva adókat nem emel, az egyéb
díjaknak is csak minimális emelésével számol. Célul tûzte ki a
nem kötelezôen ellátandó feladatok költségeinek ismételt fe-
lülvizsgálatát, valamint az intézményeinkben a munkakörök
ésszerûsítését és a közüzemi költségek racionalizálását. 

Ezeken kívül legfôbb cél egy új óvoda építése, valamint

az elmaradt karbantartások egy részének és kisebb fejlesz-

tések megvalósítása is.

Bevételek-kiadások
Bevételeink közül az állami normatíva további csökkenésével
kellett számolnunk. Szerencsére a kapacitás-kihasználtság
mind az iskolában, mind az óvodában magas, így a létszámfüg-
gô támogatások kedvezôen alakulnak. Sajnos a kötelezô fela-
datok ellátásához így is kevés az állami támogatás, saját bevé-
telbôl kell pótolni a hiányzó összegeket.

Saját bevételeink közül az adóknál nem számíthatunk nö-
vekedésre a kedvezôtlen gazdasági környezet miatt. Az adók
mértékét nem növeltük már 2. éve, nem szeretnénk sem a vál-
lalkozók, sem a lakosság terheit tovább növelni. Telekadó te-

kintetében, noha jelentôs adóval számolhatnánk, hiszen na-
gyon sok a beépítetlen, üres telek, óvatosság miatt nem a teljes
számított összeget állítottunk be a költségvetésbe, hiszen még

a tavalyi évrôl is jelentôs kinnlévôség van, mintegy 12 mil-

lió forint. Ez a meg nem fizetett adó az épülô óvoda költség-

vetéséhez kellene, de sajnos egyelôre nem számolhatunk

vele. Természetesen a nótórius nemfizetôk ellen az eddiginél is
határozottabban fog fellépni az önkormányzat, és ha kell, vég-
rehajtók bevonásával fogja a rendeletben elôírt adót beszedni.

Kiadások tekintetében minden intézménynél elértük a mi-
nimális költségszintet a két év alatt, ezzel számolunk 2009-ben
is. További jelentôs költségcsökkenést lehet még elérni terve-
ink szerint az iskola épületének energetikai korszerûsítésével
(nyílászáró csere, fûtéskorszerûsítés és utólagos hôszigetelés).
A beruházás megvalósításának idôpontja, és ezzel összefüg-
gésben a megtakarítás mértéke jelenleg még nem becsülhetô.
(Az intézményenkénti kiadásokat ld. az alábbi táblázatban!)
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Tordas Község Önkormányzatának

2009. évi KÖLTSÉGVETÉSE

Bevétel                (ezer Ft)
normatív állami hozzájárulás 85 689
normatív kötött felhasználású támogatások      401
központosított elôirányzatok          0
szja. kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére) 34 010
szja. normatív módon elosztott része               22 628
egyéb átengedett központi adók 14 000
fejlesztési támogatás                      0
ÖNHIKI          0
egészségügyi  finanszírozás (TB-tôl átvett pénzeszköz)   4 087
intézményi mûködési bevételek  45 256
helyi adók   37 000
tárgyi eszköz értékesítés                   0
önkormányzatok sajátos felh. és tôkebevételei                     0
támogatási célú pénzeszköz átvétel                   0
mûködési célra átvett pénzeszközök     21 343
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül             0
mûködési hitel                361
pénzmaradvány 10 000
bevétel összesen:                 274 775

Kiadás                (ezer Ft)
személyi juttatások                 102 177
munkaadót terhelû járulékok    31 643
dologi kiadások 91 099
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)    7 100
támogatás értékû mûködési kiadás   3 365
mûködési célú pénzeszköz átadás 17 455
felújítás      300
beruházás  21 636
fejlesztési célú tartalék
gazdálkodási tartalék
államháztartás kötelezô tartalék
finanszírozási kiadások
kiadás összesen:                 274 775

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÔJE (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés személyi   munkaadókat dologi segélyek    támogatások társulások felhamozási       összesen
juttatások terhelô járulékok kiadás       kiadás

utak, hidak, bérlakások   1 200              1 200
települési vízellátás        164                 164
közvilágítás     3 450              3 450
köztisztaság     7 800              7 800
temetô       166             600             766
sport létesítmények         250              80   1 465             240          2 035
parkfenntartás, községgazdálkodás        6 832         2 000   4 646             240        13 718
könyvtár      636               96             732
közmûvelôdés      4 846         1 598   3 072          1 020        10 536
védônôi szolgálat      2 034            610   1 371             4 015
csatorna         975            335 20 498            21 808
polgármesteri hivatal      6 054          1 491 18 104       450          26 099
általános iskola    63 646        19 785   9 941            93 372
mûvészeti iskola    12 650          3 886   4 004             240        20 780
óvoda konyha      4 890          1 658 14 581        19 500        40 629
segélyezések              200     6 650             6 850
támogatások              3 365            3 365
társulások         17 455         17 455 
 összesen:  102 177        31 643 91 099    7 100          3 365    17 455      21 936      274 775

Újabb adomány
Március végén 4200 darab joghurt-desszertet aján-

lott fel a termék forgalmazója térítésmentesen a gyere-
keknek. Tordason az iskolások és óvodások kaptak fe-
jenként 2x4 doboz joghurtot, valamint két egyház kép-
viselôje vállalta további 10-10 karton szétosztását. 

Juttattunk az adományból a Szent László Regionális
Óvoda gyerekeinek, valamint a gyúrói óvodásoknak és
iskolásoknak is.

Köszönjük a felajánlást a forgalmazónak, az ügyin-
tézést Hajbin Gergelynek, a szállítást Juhász Csabának!

Beruházási kiadások között a következôket terveztük:
- könyvtár audiovizuális eszközök 96 000 forint
- járdaépítés 240 000 forint
- sportlétesítmények fejlesztése 240 000 forint
- hangszervásárlás 240 000 forint
- urnafal építése 600 000 forint
- Hangya kert építése (pályázati önrész) 1 020 000 forint
- új óvoda építése 19 200 000 forint

A kötelezettségeink között számbavettük a csatorna-beru-
házás miatti kötelezettségeinket a rendelkezésünkre álló infor-
mációink alapján, azonban tárgyévi fizetési kötelezettséget
nem terveztünk be a költségvetésbe a jogi közremûködés díjain
kívül. Maga a beruházáshoz kapcsolódó bankhitel 2010-ben
válik esedékessé. A fennálló problémák (ld. februári Kisbíró)
megoldási javaslatára a finanszírozó Unicredit Bank február 4-
re vállalt határideje már 2 hónapja lejárt, de új finanszírozási
tervet a Képviselô-testület lapzártáig nem kapott. A hitelfelve-
vô Víziközmû társulatoktól szintén nem kaptunk az eltelt idô-
ben sem javaslatot, sem további elképzeléseket, sem tájékozta-
tást, hogy az esedékessé váló elsô negyedéves kamatot képe-
sek-e fizetni, vagy ismét inkasszót kap az önkormányzat a
számlájára.

Ezúton kérünk tisztelettel minden tordasi lakost, vállal-

kozót, hogy mind a szemétszállítási díjat, mind a csatorna-

díjat, mind az esedékes adókat idôben szíveskedjen befizet-

ni az önkormányzat számlájára, ugyanis a be nem fizetett

összeg az óvoda építésére szánt pénzbôl fog hiányozni. Aki-

nek lehetôsége van rá, elôre is teljesítheti a féléves/éves elô-

írást. Köszönjük!

(Tordas község 2009. évi költségvetését az összes melléklettel
együtt megtekinthetik a www.tordas.hu oldalon a Testületi ülé-
sek 2009. menüpont alatt.)

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke
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2. kategória díjai:
Elsô díj: 12 000 Ft
Második díj:    8 000 Ft
Harmadik díj:    4 000 Ft

Az elsô magyarországi egészségfalu: Tordas

Többen kérdezték képviselô-társaimat és engem is arról,
amit Szollár úrtól hallottak, vagyis, hogy az önkormányzat
képviselôi elutasítják az egészségfalu ötletét.

Szeretném tájékoztatni a tisztelt olvasókat, Tordas lakosait,
hogy nem utasítottuk el az elképzeléseket.

Szollár úr 2007. ôszén kereste meg az önkormányzat kép-
viselôit az egészségfalu ötletével. Juhász Csaba polgármester
úr kérésére egy írásbeli elôterjesztés is született, amely 2007.
november 21-én került a Képviselô-testület elé. Az írásos
anyag tartalmában megegyezett az Értékmegôrzôk márciusi
lapjában megjelentekkel, terjedelemben sem volt annál sokkal
több. A képviselôk közül néhányan felvetették, hogy az elôter-
jesztésbôl többek között nem derült ki, hogy milyen pályázatra
gondoltak a kezdeményezôk, milyen önrésszel épülne a komp-
lexum, milyen költségvetéssel; milyen feltételekkel, milyen
formában akarnak önkormányzattal együttmûködô alapít-
ványt, mi lenne az önkormányzat kötelezettsége, ki lenne a
fenntartó, üzemeltetô, van-e fizetôképes kereslet erre, egyál-
talán fenntartható-e a beruházás.

Rövid kérdés-sorozat után a Képviselô-testület 10 igen,
egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozta:

Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete
243/2007. (XI. 21.) számú határozata

az egészségfalu tervrôl

Tordas Község Képviselô-testülete a megkapott anyag alapján
nem tud dönteni, részletes írásos elôterjesztést vár (önkormány-
zat szerepe, pénzügyi terv, megvalósíthatósági tanulmány, ta-
nulmánytervek, stb).

Azóta újabb elôterjesztést nem kaptunk, így dönteni sem tud-
tunk, hogy támogatjuk-e az elképzelést, vagy nem.

Hajbin Tímea képviselô

Tordas Község Önkormányzata

AMATÔR FOTÓPÁLYÁZATOT

hirdet, két kategóriában, az alábbiak szerint:

1. kategória: Tordas Község mai arculatát, hangulatát, ne-

vezetességeit bemutató kép

A pályázaton 6 db 15 x 21 cm méretû, színes, saját készítésû
képpel lehet részt venni, amelyet más pályázatra nem nyújtot-
tak be.

2. kategória: Tordas Község múltját bemutató kép

A pályázaton színes, vagy fekete-fehér, korábban készült kép-
pel lehet részt venni

A pályázó hozzájárul, hogy a vonatkozó törvényben megha-
tározottak szerint a pályázatra benyújtott fotókat Tordas Köz-
ség Önkormányzata nyilvánosságra hozza, azokat a település
kiadványaiban ellenérték nélkül, szabadon felhasználja.

A pályázat elbírálását 5 tagú zsûri végzi.

Az 1. kategória díjai:
Elsô díj:  20 000 Ft
Második díj:  15 000 Ft
Harmadik díj: 10 000 Ft

A zsûri további díjazást is megállapíthat.

A pályázat postára adásának határideje: 2009. június 30. 24.00
Beküldési cím: Tordas Község Önkormányzata

„FOTÓPÁLYÁZAT”
2463 Tordas, Szabadság u. 87.

A borítékon jeligét és a kategóriát kell megadni, nevet, cí-
met ráírni TILOS! A képek hátoldalára csak a jeligét kell írni,
az 1. kategóriában ezen felül 1-6-ig kell megszámozni a képe-
ket.

A képeket is tartalmazó borítékban egy zárt borítékot is el
kell helyezni, melyen kívül csak a jelige lehet ráírva, belül pe-
dig a kép készítôjének a neve, címe legyen található.

Eredményhirdetés a 2009. augusztus 20-i falunapon. A be-
küldött képekbôl késôbbiekben megállapított idôpontban kiál-
lítást tartunk.

Az 1. kategóriában a díjazott képek az Önkormányzat tulaj-
donába kerülnek, a nem díjazott képeket visszaküldjük, a 2. ka-
tegória képeit mind visszaküldjük a kiállítás után.

A pályázattal kapcsolatban érdeklôdni:
Juhász Csaba polgármester 22/467-502

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!

   A könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzata elôírja, hogy
ötévenként állományellenôrzést kell végezni. Ez az ellenôrzés
idén esedékes, kezdô idôpontja május 4. Csaknem 11 ezer kö-
tetrôl van szó, ennek az állománynak a leltározása néhány hetet
biztosan igénybe vesz. Ez idô alatt a kölcsönzés szünetel.

Hogy mikor lehet ismét a könyvtárat használni, arról tájé-
koztatni fogom Önöket.
   Ezúton kérem ismét a kedves Olvasókat, akiknek a kölcsön-
zési határidô lejár, illetve akiknél régóta van könyvtári könyv,
még a leltározás elôtt szíveskedjenek visszahozni azokat.

Köszönettel: Varga Szabolcsné

Tordasi örömhírek

Március 8-án a Magyar Rádió evangélikus istentiszteletet
közvetített a tordasi templomból. Ezen alkalmon mutatkozott
be a gyülekezet vegyeskara, szép sikerrel.

Egy héttel késôbb, március 14-én emlékeztünk meg 1848-
49-es forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepséget az is-
kola tanárai és diákjai nagy odaadással szervezték meg. A mai
és régebbi diákok mellett szerepeltek a mûvészeti iskola tanu-
lói, valamint Németh Ildikó és Szabó Szilárd táncmûvészek is.

A kölzelmúltban verbuvált férfi dalárda katonadalokkal
emelte a megemlékezés színvonalát, elôbb a teremben, majd a
Petôfi-szobor mellett. Az ünnepség után rögtön indultak Szlo-
vákiába, egy magyarlakta falu ünnepi rendezvényére. Március
15-én Pákozdon az emlékmûnél énekeltek, annak ellenére,
hogy az idôjárás nem volt kegyes hozzájuk. Este a Tordas Rá-
dió indulásának 10. évfordulóján léptek fel Budapesten.

Összegezve elmondhatjuk, hogy Tordas értékei újabb szín-
foltokkal bôvültek, melyek öregbítették településünk jó hírét.

Remélem, hogy ezek az örömteli hírek mindenkit jó érzés-
sel töltenek el, és a csatabárdot elásva hamarosan összefogunk
Tordas fejlesztése érdekében, ahogy ez a Hangya Szövetkezet
idejében történt.

A húsvéti feltámadás alkalmából minden tordasi embernek
örömteli ünnepet, jó egészséget kívánok!

Tisztelettel: Varga Sándor
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ISKOLAI  HÍREK

Rohan az idô. E cikk megjelenésekor már áprilist írunk, s
végre beköszöntött a régen várt jó idô. Rengeteg programon
vagyunk túl, s talán még több áll elôttünk.

A februári Kisbíróban tájékoztattuk olvasóinkat, hogy ta-
nulóink milyen versenyeken mérhették össze tudásukat hason-
ló korú társaikkal. Örömmel számolok be arról, hogy tanulóink
derekasan helytálltak.

A Simonyi Zsigmond területi helyesírási versenyen tovább-
jutott Kockás Eszter 6. osztályos és Gladcsenkó Georgina 8.
osztályos tanulónk. A megyei verseny április 4-én Székesfe-
hérváron került megrendezésre.

A Kazinczyról elnevezett területi szépkiejtési versenyen I.
helyezést ért el Kónya Kitti 5. osztályos diákunk, a II. helyezett
pedig Zoltai Fanni 8. osztályos tanulónk lett.

Február végén Móron rendezték meg a Fejér megyei nép-
daléneklési verseny megyei döntôjét. Növendékeink itt is öreg-
bítették iskolánk hírnevét.

Lezajlott az elsô iskolai „KI MIT TUD?” is, mellyel hagyo-
mányt szeretnénk teremteni. A program keretében sok érdekes
és színvonalas mûsorszámot láthattunk és hallhattunk.

Farsangi bálunkat ismét nagy sikerrel bonyolítottuk le. Kö-
szönjük a kedves szülôk, nagyszülôk, kollégák segítô közre-
mûködését, a gyerekek aktív szereplését.

Március 9-10-én az iskolai NYÍLT NAPOK alkalmával a
szülôknek lehetôségük nyílt az iskolával való ismerkedésre, tá-
jékozódásra. Elôször egy Szülôi Fórum keretében az iskola ve-
zetôsége tájékoztatta az érdeklôdôket intézményünk mûködé-
sérôl, életérôl, majd a kijelölt tanítási órákat látogathatták a
szülôk az alsó és a felsô tagozatban egyaránt. Örömünkre szol-
gált, hogy a felkínált lehetôséggel sokan éltek, s bepillantottak
mindennapjainkba.

Március 14-én méltóan megemlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeirôl és hôseirôl.

Március 20-án nagyon érdekes elôadást hallhattunk a tava-
szi napéjegyenlôségrôl, s a húsvéti szokásokról. Köszönjük
mindezeket Benkô Lászlónak és Tamás Klárának.

Az alsó tagozatban lezajlottak a matematika  versenyek. Az
osztályok legjobbjai a pázmándi Kempelen Farkas Általános
Iskola által meghirdetett versenyen képviselték iskolánkat.
Ugyanezen iskola rajzpályázatára és sportversenyeire szintén
sok tanulónk jelentkezett. A Kempelen-napok programjait
március 23-a és 27-e között bonyolították le. Diákjaink nagyon
szép eredményeket értek el, s egy gálamûsor keretében vehet-
ték át nyereményeiket.

A matematika verseny helyezettjei:
Pajer Sándor Balázs 3. oszt.    I.    hely
Szabó Réka Mária 2. oszt.    II.   hely

Rajzpályázat díjazottjai:
Boldizsár Botond 2. oszt.    I.     hely
Májer Milán 3. oszt.    II.    hely
Milichovszky Nóra 5. oszt.    II.    hely
Kunsági Kinga 1. oszt.    III.   hely

A mezei futóverseny helyezettjei:
Valóczki Bianka 7. oszt.    III.   hely
Serák Attila 8. oszt.    III.   hely
Kalamár Botond 5. oszt.    VI.   hely
Sárossy Gyula 8. oszt.    VII.  hely
Keleti Nikolett 5. oszt.    IX.   hely
Báhidszki Máté 7. oszt.    X.    hely
Fülöp Attila 5. oszt.    XI.   hely

Gratulálunk az eredményekhez! Köszönjük a szülôknek a
gyermekek utaztatásában nyújtott segítségüket!

Március 28-án iskolánk is részt vett a falutakarítási napon.
Szûkebb és tágabb környezetünk rendbetételén fáradoztunk.
Örömmel láttuk, hogy gyermekeink nagy lelkesedéssel, fele-
lôsségteljesen végezték munkájukat. Köszönjük a szülôk segít-
ségét is.

Ugyanitt szeretnénk megköszönni Tóth Józsefnek és De-
meter Jánosnak a segítségét, akik révén az osztálytermekbe új
neoncsövek kerülhettek felszerelésre.

Szintén köszönetet mondunk Simonné Gercsényi Gabriel-
lának a szíves felajánlásáért.

Az elsô osztályosok beíratására 2009. április 6-án és 7-én
nyílt lehetôségük a szülôknek, az iskolatitkár irodájában.

Április 8-án ismét gyönyörködhetünk a CSIGÁK ÉS
KAGYLÓK kiállításon az iskola aulájában.

ELÔRETEKINTÔ

A KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából az iskolai szavalóver-
seny lebonyolítására április 20-án kerül sor. A megmérettetésre
jelentkezô felsô tagozatos tanulóknak két verset (egy kötelezô:
Radnóti Miklós: Nem tudhatom c. versét és egy szabadon vá-
lasztott verset), míg az alsósoknak egy szabadon választott
verset kell elôadniuk a zsûri tagjai és a közönség elôtt.
A tavaszi szünet elôtti utolsó tanítási nap: április 8., szerda
A szünet utáni elsô tanítási nap: április 15., szerda

Kérjük, ne feledkezzenek meg arról, hogy idén is nyilat-
kozhatnak személyi jövedelemadójuk egy százalékáról, támo-
gassák iskolánk alapítványát, ezzel gyermekeinket! Köszönjük
mindenkinek!

Az elkövetkezendô idôszakra kívánok mindenkinek ered-
ményes, sikerekben bôvelkedô munkát és jó egészséget!

Pók Endréné
tanító

Iskolai sport

Judo

2009. 03. 21-én Pesterzsébeten a Yawara judo egyesület ál-
tal meghirdetett versenyen vettünk részt ahol sportolóink az
alábbi eredményeket érték el:

Kleman Noémi I.
Kónya Bálint II.
Turú András III.
Szilágyi Szabolcs III.
Szabó Gábor III.
Kónya Bence II.
Sárossy Gyula III.
Récsi Ádám III.

2009. 03. 28-án Budapesten az UTE csarnokban rendezték
meg az Országos Diákolimpia Döntôt, ahol iskolánkat három
tanítványunk képviselte.

Sárossy Gyula 66 kg
Kónya Bence 60 kg
Récsi Ádám 50 kg

2009. 03. 26-án Pázmándon a Kempelen Napok keretében
megrendezett mezei futóversenyen iskolánk tanulói az alábbi
helyezéseket érték el:

Valóczki Bianka 7. o. III.
Serák Attila 8. o. III.
Kalamár Botond 5. o. VI.
Sárossy Gyula 8. o. VII.
Keleti Nikolett 5. o. IX.
Báhidszki Máté 7. o. X.
Fülöp Attila 5. o. XI

Kalamár Domokos, testnevelô
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A MÛVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Utóbbi eredményeink, fellépéseink:
- Február 14-én, Budapesten a Thália Színházban az Ifjúsági
Néptáncantológián sikeresen szerepeltek továbbképzôs nö-
vendékeink a „Tavaszi szél vizet áraszt…” c. koreográfiával:
Cseh-Szombathy Orsolya, Jablonszki Ádám, Darabos Eszter,
Kerényi Tamás, Somlói Dorottya, Salamon Gáspár, Somlói
Zsófia, Cseh-Szombathy Péter, Konczos Kata, Konczos Ignác,
Szabó Kincsô, Oláh Márton
Zenészek: Vizeli Balázs, Nagy Zsolt, Mohácsy Albert
Szólók: Szabó Rubinka, Násztor Péter, Salamon Gáspár

- Február 27-én a Fejér megyei Zeneiskolások 1. Furulyaverse-
nyén, Székesfehérváron vettek részt Kovács Nikol és Szabó
Réka - aki az 1. korcsoportban II. helyezést ért el.
Felkészítô tanára: Fersch Andrea

- Március 2-án egy órás zenei és táncos koncertet adtunk a tor-
dasi és gyúrói óvodában és iskolában.
Résztvevô tanárok, zenészek: Nagy Zsolt, Páll Balázs, Domak
Anikó, Szabó Szilárd, Németh Ildikó és Boldizsár József
Növendékek: Kovács Nikol, Szabó Réka, Sárossy Sarolta,
Pápai Áron, Antal Luca, Benkei Sára, Erdélyi Kristóf, Kalamár
Botond, Kerényi Nóra, Konczos Vince, Somlói Luca, Oláh
Balázs és Szabó Kincsô

További híreink:

- márc. 21-én 11 órakor Székesfehérváron, a Táncházban volt
az Országos Gyermek Szólótáncverseny területi elôdöntôje.
Indított táncos párjaink: Somlói Luca-Konczos Vince és Keré-
nyi Nóra-Kalamár Botond 1. korcsoportban, Szabó Kincsô-
Oláh Balázs 3. korcsoportban.
- márc. 22-24. között, Fejér Megye Közgyûlése elnökének
felkérésére a lengyelországi OPOLE városba utaztak a mûvé-
szeti iskola táncos és zenész növendékei egy kultúrális küldött-
ség tagjaként, akik Fejér megyét képviselték.
- márc. 25-én és 27-én léptek fel klasszikus furulyán tanuló nö-
vendékeink két megyei rendezvényen a Kistérségi Fúvós talál-
kozón Sárosdon és a Mûvészeti iskolák Találkozóján Sárbogár-
don.
- április 3-án a VIII. Ürömi Néptáncfesztiválon továbbképzôs
táncosainkkal vettünk részt, melyet az általunk nagyon kedvelt
gyimesi Tücsök zenekar táncháza zárt.
- április 5-én az Országos Táncháztalálkozón adtak koncertet
népzenész növendékeink Budapesten a Papp László Sportaré-
nában.

Külön felhívjuk a figyelmet a beiratkozásra, ami a régi

növendékeinkre is vonatkozik!

A 2009/10. tanévben induló tanszakok:
Zene
1. Blockflöte (klasszikus furulya)
tanár: Fersch Andrea, felvehetôk létszáma: 14-16 fô
2. Népi furulya, brácsa, bôgô, ütôgardon-dob
tanár: Nagy Zsolt, felvehetôk létszáma: 12 fô
3. Népi hegedû, tambura
tanár: Vizeli Balázs, felvehetôk létszáma: 11-12 fô
4. Népi furulya, citera, népi ének
tanár: Domak Anikó, felvehetôk létszáma: 15 fô
Néptánc
tanárok: Németh Ildikó, Szabó Szilárd
felvehetôk létszáma: 70-80 fô
Kerámia/kézmûves önköltséges szakkör
tanár: Kovács Erika, felvehetôk létszáma: 14-16 fô

Beiratkozás:
2009. május 11-12. 12 és 17 óra között a mûvészeti iskola iro-
dáján (új iskola tetôtér).
A beiratkozásnál, a létszám betöltésén túl, az idôben elôbb je-
lentkezôket részesítjük elônyben.

Németh Ildikó

„Magyar – Lengyel Barátság Napja”

A magyar és lengyel történelem közös vonásai és a két nép
között kialakult szoros barátság tiszteletére 2007-ben a Magyar
Országgyûlés és a Lengyel Sejmik március 23-át a Magyar-
Lengyel Barátság Napjává nyilvánította.

Fejér Megye Közgyûlése és a lengyelországi Opole Vajda-
ság vezetôi elhatározták, hogy az országos rendezvények mel-
lett megyei találkozókat is szorgalmaznak, mely idén 2009.
március 22. és 24. között Opole Vajdaságban került megrende-
zésre. Az esemény célja a kulturális, turisztikai és egyéb szak-
mai programok megvalósítása. A rendezvényre egy hivatalos
delegáció és több folklór együttes utazott ki a megyébôl.

Az idei évben a Fejér Megyei Önkormányzata és a Megyei
Mûvelôdési Központ közös megegyezés alapján úgy döntött,
hogy nem székesfehérvári csoportokat, hanem megyei mûvé-
szeket, együtteseket kér fel a gálamûsorra.

A Megyei Népdaléneklési Verseny Tordason megrendezett
területi döntôjét követôen, a Megyei Mûvelôdési Központ
igazgatónôje, Juhász Zsófia, Domak Anikó és Németh Ildikó
népzene- és néptánc pedagógusokat  és csoportjaikat kérte fel
a magyar népi kultúra bemutatására.

A rendezvény keretein belül hivatalos találkozókra és vá-
rosnézésre is jutott idônk. Találkoztunk az Opolei Vajdaság ve-
zetôsége, a Sejmik Elnöksége és az Opolei Vajdaság képviselô-
testületének tagjaival. Jártunk a Rogów Opolski kastélyban,
megtekintettük a Sziléziai Múzeumot, nagy havazások köze-
pette látogatást tettünk a Mosznai Kastélyban és Krapkowicé-
ben, majd megmásztuk az egy éve újjáépített Glubczycei Vá-
rosháza tornyát.

A látnivalók és a finomabbnál-finomabb helyi ételeken kí-
vül, legnagyobb feladatunk a március 23-án este, a „Fejér Me-
gye Múltja és Jövôje” kiállítás megnyitója utáni fellépés volt
az Opolei Kochanowski Jan Színházban.
Fellépôk: Komorno táncegyüttes (Lengyelország)

Antal Anna – Ádám Judit (Dunaújváros)
Szedtevette zenekar (Székesfehérvár)
Lókötôk Énekegyüttes (Tordas)
„Tûzifa” népzenei együttes (Tordas)
Tordasi Pillikék (Tordas)
4 for dance (Nyíregyháza)

A majd két órás mûsorról nagy sikerrel térhettünk haza. A
helyi delegáció is elismerését és köszönetét fejezte ki a fellépô
csoportoknak, hogy ismét méltán öregbítettük Fejér megye hír-
nevét.

Domak Anikó
ének-zene, népzene tanár

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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„Huszárgyerek, huszárgyerek…”

„Tordason nincs hiány hagyományos mûvészeti alkalmak-
ban, s szép számmal akadnak, akik tevékenyen részt vesznek a
kulturális életben, közremûködôként, szervezôként. A dinami-
kus közösségi élet újabb gyümölcse a Tordasi Dalárda. 2008.
szilveszter estéjén komolyra fordult a szó, és kitûzetett az elsô
összejövetel idôpontja. Fô célkitûzésünk a XIX-XX. századi,
magyar katonadalok tanulása, éneklése, dalkincsünk kutatása.”
- Ez így igaz. Ezzel a kis bemutatkozóval találkozhat minden
kedves vendég, aki meglátogatja Tordas honlapját. Engedjék
meg, hogy személyes élményként beszéljek e kis csapatról,
mert ilyen rövid idô elteltével már egy olyan közös élményben
volt részünk, ami engem is abban erôsít meg, hogy igen, ezt
érdemes és kell csinálni!

De mi is volt ez? Amikor március 14-én elutaztunk a Fel-
vidékre, Zalabára, elénekeltünk három, katonadalokból össze-
állított csokrot. Majd az ottani polgármester asszony elmondta,
náluk az a szokás, hogy az ünnepségek végén éneklik el a Him-
nuszt. Megkért, hogy ezt most a Dalárda vezetésével tegyük
meg. Már a kezdés pillanatában valami hihetetlen energia volt
a levegôben. Sok embernek már akkor potyogtak a könnyei.
Ott, az alatt a néhány perc alatt, azt hiszem, mindenkiben át-
értékelôdött minden. A levegôben valami furcsa, megfogal-
mazhatatlan, nagyon erôs, de jó érzés volt. Majd a könnyeivel
küzdô polgármesterasszony azzal bocsátott minket utunkra,
hogy ezt csak így tovább, mert ilyen gyönyörûen még ebben a
Kultúrházban nem hangzott fel a magyar Himnusz!

Visszatérve a Dalárdára:
Nagy örömömre szolgált, amikor decemberben egy beszélge-
tés közben azt a kérdést tette fel nekem Benkei Tamás, hogy ha
néhány énekelni vágyó embert összehívna, akkor foglalkoz-
nék-e velük. Én persze igent mondtam, de nem nagyon biza-
kodtam abban, hogy tíz fônél több férfit össze tudna verbuvál-
ni. Na persze, nem mintha ôbenne nem bíztam volna, csak az
elôzetes tapasztalataim sajnos ezt mutatták.

Aztán elérkezett az elsô találkozó ideje. Nagy izgalommal
vártam, hogy vajon hány csillogó szempár fog rám nézni a
táncterem padjairól. De sikerült, már akkor tizenheten voltak!
Aztán teltek a hetek és minden próbára egyre többen érkeztek.

De nem csak tordasiak, hanem már Martonvásárról, Rácke-
reszetúrról, Ercsibôl, Gyúróról, Pázmándról, és Budapestrôl is,
míg végül elértük a harminc fôt. Hát, mit ne mondjak, én ma-
gam is csodálkoztam. Pedig folyamatosan újabb és újabb meg-
próbáltatásnak vetettem alá a csoportot. Hetente több mint két
órát próbálunk, de olyan igazi beéneklô gyakorlatokkal az ele-
jén.

De rendületlenül tûrik, mert akarnak! Ezért becsülöm is
ôket, hogy munka és család mellett ezt véghezviszik. Furcsa is
volt elôször látni, - néha még meg is mosolyogtam ôket - ami-
kor az addig számomra nem errôl az oldalukról ismert embere-
ket egyszer csak ott láttam magam elôtt és teljes komolysággal,
odafigyeléssel énekelték a beéneklô gyakorlatokat éppúgy,
mint a Gábor Áron rézágyúját. Aztán elkezdtük a kemény
munkát. Elsô célkitûzésünk a március 15-i ünnepség volt, hogy
nyilvánosan is bemutatkozhassunk a falu elôtt. Majd két hét
után meghívást kaptunk a Szent László Völgye Lovasegyesület
hagyományôrzô huszárbáljára. Itt az addigra már megtanult öt
dalunkkal léptünk fel, és nagy siker övezte éneklésünket. Igen,
a hazai pálya elônyei. De ez akkora fellendülést hozott az éle-
tünkbe, hogy alig gyôztem tanítani az újabbnál – újabb dalo-
kat! Már csak azért is, mert idôközben meghívásokat kaptunk
a már említett Felvidékre, Pákozdra és a Tordas Rádió 10. szü-
letésnapi rendezvényére a március 15-ei ünnepségek kereté-
ben.

Mindeközben én is érdeklôdtem és olvasgattam az ország-
ban fellelhetô, és nagy múlttal rendelkezô dalárdák után. Itt ta-
láltam jónéhány információt, többek között azt is, hogy Torda-
son is létezett egy igen jól mûködô dalárda. Sôt még zenekar is
kísérte. Most úgy érzem, egy kicsit visszahoztuk ezt a kort.
Azt, amiért akkor is, és most mi is összeálltunk, hogy minél
többet énekeljünk, szeressük a dalokat, a zenét, ôrizzük meg
dalkincsünket, mutassunk példát, hogy életkortól függetlenül
csoportban is lehet és kell együttmûködni. S ha máshogy nem
megy, akkor ilyen formában tudassuk az embertársainkkal és
az utónemzedékkel, hogy igazán milyen értékeink is vannak.
Útravalóul a Dalárda tagjainak és minden embertársamnak
Blaha Lujza szavait idézem: „Fiaim, Ti csak énekeljetek!”

Domak Anikó
ének-zene, népzene tanár,

a Tordasi Dalárda mûvészeti vezetôje
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Mesevár hírei (óvodai hírek)
Újabb hónap telt el óvodánk idei nevelési évében, várjuk az

igazi tavaszt, a jó idôt, a sok napsütést, hogy minél többet a
szabadban lehessünk.

Farsangi mulatságunk után nem volt idô a pihenésre, a
Gomba és a Csibe csoportban énekeinkkel, verseinkkel, külön-
féle könyvekkel és történetekkel hangolódtunk nemzeti ünne-
pünkre. Március 13-án, péntek délelôtt elsétáltunk a Petôfi-
szoborhoz, ahová letûztük az elkészített zászlóinkat, és elhe-
lyeztük a csokrunkat. Mindkét csoport verssel és dallal emlé-
kezett.

Köszönetet mondunk ez alkalommal is, akik gondoltak a
gyermekekre, az óvodára: Bucsi István új építôkockákkal ör-
vendeztette meg csemetéinket, valamint a napokban Lukács
Zsolt és Viszmeg Gyöngyi a Galaxy játékboltból hozott ne-
künk több dobozzal játékot.

Április 2-án fényképezés volt óvodánkban, Botta Dénest
kértük fel, hogy fotózza óvodásainkat.

Április 6-án a Gomba csoportban Farkas Istvánné, Erika
vezetésével ének-zenei bemutató foglalkozás volt, amire a kis-
térség óvodáiból vártuk a kolléganôket.

Az elkövetkezendô hetekben figyeljük a természet változá-
sát, várjuk a virágokat, a fák zöldellését, és várjuk vissza a köl-
tözô madarainkat. Készülünk a húsvétra, ilyenkor a gyerekek
ügyes kezei által nagyon szép munkák szoktak létrejönni. Min-
den kedves olvasónak ezúton is kellemes húsvéti ünnepeket
kívánnak az óvoda dolgozói.

„Régen elmúlt már a újév,
tavasz virrad, itt a húsvét!
Virág, barka, nyuszi, tojás,
sonkaillat, fonott kalács.
Megérte a várakozást,
festhetjük a piros tojást.
A lányokhoz fiúk jönnek
locsolóverssel köszönnek.
Virág, barka, nyuszi, tojás,
kezdôdhet a locsolkodás”

Sebe Éva
óvodapedagógus

Játssz te is velünk!

A tavasz nem érkezett meg olyan gyorsan, mint az óvodás
gyerekek napja az otthonunkba. Immár ötödik alkalommal
rendeztük meg az Otthon lakóival a kistérségi óvodásoknak
szóló integrált játékos sportnapot. A meghívásra sorba érkeztek
meg a tordasi Napköziotthonos Óvoda, Ercsibôl a Hétszínvirág
és Napfény Óvoda óvodásai és kísérôi, valamint a Pápay Ágos-
ton Általános Iskola, Készségfejlesztô Szakiskola, Diákotthon
és gyermekotthon martonvásári kisdiákjai.

Az idén több mint ötven kisgyermek foglalta el a játékbiro-
dalmat. A vendégváró asztal tartalmának elfogyasztása után
énekkel és tánccal csalogattuk elô a napot, hogy melegségével
még vidámabb délelôttöt hozzon nekünk. A gyerekek pillana-
tok alatt elfoglalták a különbözô játékokat nyújtó teret, ahol
színezhettek, húsvéti díszeket készíthettek. Állathangokat ku-
tattak, mesék szereplôivel utazhattak. Ügyességüket kipróbál-
hatták a labdaterelgetésnél, a babzsákok „cipelésénél” és a
titkos labirintus nyújtotta útkeresésénél. A népi hangszerek
hangja, a régi szép mesék zenéje elámította a kis hallgatósá-
got. A menetlevelek gyorsan megteltek apró pontocskával. 
Két óra elteltével az ebéd hangja hívott mindenkit, és hamar el
kellett búcsúznunk egymástól.

Reméljük, hogy a hagyománnyá vált közös program jövôre
is vidám, izgalmas napra hívogat mindenkit!

Katonáné Dávid Judit szociális és mentálhigiénés munkatárs
,
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Tisztelt Ügyfeleink!

2009. április 6-tól a Községháza
és a védônô telefonszámai a következôk:

Központi telefonszám: 467-502
Adóügy közvetlen száma: 668-067

Fax közvetlen száma: 467-655
Védônô közvetlen száma: 668-034

A Víziközmû Intézmény ügyintézôje
a központi telefonszámon érhetô el.

FÔZZÜNK JÁTSZÓTERET!

Az akció 2009. augusztus 15-ig tart!

Gyûjtsük a Knorr Delikát8 termék vonalkódjait és nyer-
jünk játszóteret gyermekeinknek!

2009-ben 6 játszóteret sorsolnak ki, 1 további játszóteret a
legtöbb pályázatot beküldô település nyer, egy pedig automa-
tikusan azé a településé lesz, ahonnan a lakosság számához vi-
szonyítva a legtöbb beküldés érkezik.

Minél több pályázattal indul egy-egy település, annál na-
gyobb az esélye, hogy a 6 regionális sorsolás valamelyikén a
szerencsés nyertesek között szerepel (Fejér Megyébôl a beér-
kezési határidô május 29, sorsolás június 9.), illetve az utolsó
2 játszótérért folytatott küzdelemben is az élre törhet.

A vonalkódok leadhatók az óvodában, iskolában, mûvelô-
dési házban, és a családi vegyesboltokban.

A játék állása megtekinthetô a www.delikat.hu weboldalon.

Változás a Mûvelôdési házban

Mivel a Képviselô-testület 2004. május 1-tôl nevezte ki
Bediné Németh Mártát, a Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház intéz-
ményvezetôi megbízása 2009. április 30-ával megszûnik. 

Az elmúlt években többször fejeztem ki aggályaimat a tor-
dasi mûvelôdéssel kapcsolatban, amirôl rendszeresen tájékoz-
tattam a ház vezetôjét is. Nehezményeztem, hogy a mûvelô-
désre fordított költségeknek csak egy kis része jut a valódi
programokra, a nagyobb része személyi kiadás. Ennek ellen-
súlyozása lehet a vezetô kreativitása, aki magáénak érzi a rá
bízott intézményt, sokat tesz annak jobbításáért, élhetôvé válá-
sáért, és jó gazda módjára gondoskodik az állagáról. Mindezt
nem érezte a Képviselô-testület, ezért 2008. januárjában dön-
tött arról, hogy 8 óráról 6,5 órára módosítja az intézményveze-
tô napi munkaidejét. Miután az érintett ezt nem fogadta el, egy
képviselôi felvetésre a februári ülésen a testület újra megerôsí-
tette korábbi döntését. Mindezek ellenére utolsó lehetôségként
kértem az intézményvezetôt, hogy munkája szükségének a bi-
zonyítására készítsen feljegyzést arról, hogy nap mint nap mi-
vel foglalkozik. Errôl egy hónapon keresztül készült is utólag
egy „érdekes” kimutatás, majd abbamaradt. Kértem Tôle a pá-
lyázaton vállalt filmklub beindítását, a nyert projektor köny-
velt és valós üzemórájának 20%-os eltérésének magyarázatát,
a mûvelôdési ház nyitva tartásának tervezése miatt az internet-
használat pontos felmérését. Kértem a programokról a tájékoz-
tatást a honlapra és az újságba, a magas telefonszámla, az ese-
ményeken való keresztbeszervezés magyarázatát, a munkájá-
ról a feljegyzéseket, de elfogadható választ nem kaptam.

Sajnálom, hogy ide jutottunk, és hogy nem tudott a segítsé-
gemre lenni a megosztott településünk összekovácsolásában.
Mivel jelenleg az ôt megilletô szabadságát tölti, ideiglenesen
megbíztam Szabó Katát Tordas kulturális programjainak szer-
vezésével. Fogadják ôt szeretettel és kívánom, hogy munká-
jával bizonyítsa rátermettségét. Akik úgy érzik, hogy szívesen
tennének valamit azért, hogy a rendkívül leromlott állapotú
épület újra a kultúra és a közösségek valódi otthona legyen,
kérem, jelentkezzenek nála. Egymás megtalálásában bízva:

Juhász Csaba polgármester

Az alábbi képek egy buli utáni napon készültek a mûvelô-
dési házban, 2009. március 7-én reggel 9-kor. A változásnak
tényleg eljött az ideje. Tordas ennél többet érdemel!

Teszár Tamás
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Életkor Kerékpározás Futás
Ifjonc

7-10  fiú 10 km 2 km
7-10 lány 10 km 2 km
11-14 fiú 10 km 2 km
11-14 lány 10 km 2 km

Suhanc
15-30 férfi 10 km 3 km
15-30 nô 10 km 2 km

Éltes 
  31- férfi 10 km 3 km

31- nô 10 km 2 km

Tavaszi szél…
Itt a megújulás idôszaka. Friss energiákkal töltôdik fel a

természet, benne az ember és a falu. Ezeket kihasználva meg-
próbáljuk a téli pihenô után felpezsdíteni a tordasi kulturális
életet.

Bizonyára sokan értesültek róla, hogy a Mûvelôdési Ház
vezetôje, Márta néni távozott helyérôl. A változás ellenére a
falu élete megy tovább, az ûrt be kell tölteni.  Szükség van egy
intézményre, amely programokat és lehetôségeket kínál a falu
lakosainak. Ez jár Tordasnak. Úgy gondolom, a kulturális fela-
datokat ellátó szervezetek nem tudnak mûködni navigátor nél-
kül. Szükség van valakire, aki ellátja a mindennapi tennivaló-
kat, aki pénzt gyûjt, és aki programokat szervez a falu igényei-
nek figyelembevételével. Nem könnyû dolog, fôleg ha az illetô
eddig nem volt a közösség szerves része, és nem lélegzett
együtt a tordasiakkal.

Más szempontból mégis elônyös. Saját életünkbôl vett pél-
dák alapján pontosan tudjuk, hogy egy kívülálló nagy segítség
lehet egy-egy probléma megoldásában. Fôleg ha nem is iga-
zán meghatározható a kívülállás mértéke.

Rokoni és baráti kapcsolatok révén hosszú évek óta figye-
lemmel kísértem Tordas életét. Számos rendezvényen vettem
részt nézôként és fellépôként egyaránt.

A mûvészeti szférában tevékenykedem, ezért határozott el-
képzeléseim vannak arról, hogy mi a legfontosabb feladata egy
kulturális szálakat egybefonó intézmény vezetôjének. Néhány
hónapja költöztem ide Budapestrôl, és a lehetôségeket felmér-
ve szeretnék szerves részévé válni a falu életének, a helyi kö-
zösségeknek. Az elkövetkezendô idôszakban erre lehetôséget
kaptam a Mûvelôdési Ház feladatainak ellátása kapcsán. Nem
áll szándékomban a már meglévô mûködôképes rendszert
megváltoztatni, de a tudásommal igyekszem a programokat
színesíteni és változatossá tenni.

Szeretném a civil közösségek munkáját a továbbiakban is
támogatni, a hagyományokat megôrizni. Kérem, forduljanak
hozzám bizalommal, ha bármiben segítségükre lehetek, és
ôszintén remélem én is számíthatok az önök nyitottságára, és
ötleteikre.

„Nagyon nehéz elindulni az embernek a maga módján,
hogyha mások várnak rá, hogy nahát, mi lesz?” (Feldmár
András)

Tisztelettel: Szabó Kata Borbála

Programok:

Április 8-án Nagy Miklós szobrászmûvész kiállítása meg-
tekinthetô Hajdúböszörményben.

Programjaink a Petôfi Sándor Mûvelôdési Házban:
- Április 8. 20.00 h-tól Indul a Tordasi Filmklub.
A filmklubba jelentkezni a Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház nyit-
vatartási ideje alatt lehet.

- Április 9. 9.00-12.00-ig Húsvéti játszóház, melyen a hímes
tojás készítés különbözô technikáival és húsvéti hagyomá-
nyainkkal ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk. Tojást minden-
ki hozzon magával! A sokféle elkészítési lehetôség miatt töb-
bet is.
- Április 12. Húsvéti Bál a Sport klub rendezésében.

Szabadtéri programok:
- Április 30. 19.00-tól májusfa állítás

- Május 1. A már hagyományosnak mondható fôzôversenyt
idén is megrendezzük. Jelentkezni Szabó Kata Borbálánál a
06-22-467-530-as vonalas vagy a 06-70-421-38-57-es mobil-
számon lehet. Lesz még duatlon, rajzverseny, kötélhúzás,
ügyességi vetélkedô, melyekre a jelentkezés a helyszínen le-
hetséges.
13.00-15.00-ig Méta bajnokságot rendezünk melyre 10 fôs,
korban vegyes csapatok jelentkezését várjuk a fent leírt tele-
fonszámok egyikén.

15.00-18.00-ig a Sangria zenekar húzza a talpalávalót.
18.00-22.00-ig buli a tûz körül
Május 2. Sportnap: foci, 11-es rugó verseny és még sok érde-
kesség.
16.00-tól az„öreg fiúk” játszanak.
20.00-tól Feelter, Tûz lángja, Razzia koncertek a sportpályán.

A Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház ideiglenes nyitva tartása:
Délelôtt: Délután:

hétfô: 9.00-11.00 15.00-20.00
kedd: 9.00-11.00 14.00-20.00

8.00-14.00 – Vásár
szerda: --------- --------
csütörtök: 9.00-11.00 15.00-20.00
péntek: --------- --------
szombat: --------- --------
vasárnap: --------- 15.00-19.00

Elôzetes egyeztetés alapján a Mûvelôdési Ház péntek és
szombati napokon egyéb rendezvényre bérbe vehetô.

TORDAS DUATLON 2009. 05. 01.

VERSENYKIÍRÁS

Szeretettel meghívunk minden kedves sportbarátot és
érdeklôdôt a harmadik alkalommal megrendezendô duatlon

(kerékpározás + futás) versenyre.
Rendezô: Tordas Község Önkormányzata

valamint a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Helyszín: Tordas Sportpálya

Idôpont: 2009. május 1. 9 óra
Nevezés: a helyszínen

Díjazás:
az elsô három helyezett oklevelet és érmet kap, míg a

legfiatalabb és a legidôsebb versenyzô oklevél és serleg
díjazásban részesül.

  Verseny kategóriák

        Nevezési díj: suhanc-éltes: 800 Ft, ifjonc: 300 Ft

Indulási alapfeltételek:
Üzembiztos kerékpár: elsô hátsó fék, ép futófelületû

gumiabroncsok
Kerékpáros védôfelszerelés: minimum kerékpáros bukósisak
   Rajtengedély: Minden résztvevô saját felelôsségére vesz

részt a versenyben.
A helyszínen vérnyomás mérést lehet igényelni.

Versenyszervezôk :
Kalamár Domokos és Orosz Zsuzsanna testnevelô tanárok

Tel.: 22/467-532, 30/561-0851

Mindenkinek sportszerû versenyzést és jó szórakozást
kívánunk!
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Polgárôr hírek

A március 24-i Képviselô-testületi ülésen Andorfy Ottó el-
nök beszámolt a Polgárôrség mûködésérôl, az Önkormányzati
támogatás felhasználásáról. Tájékoztatást adott a Turda Sán-
dorral történt megbeszélésekrôl, az azonos célokért való közös
tevékenység kialakításának folyamatáról. A Képviselô- testület
megköszönte folyamatos és áldozatkész munkáját a Tordasi
Polgárôrség minden aktív tagjának, valamint Turda Sándornak.

Megerôsítésre került, hogy a falunak egy polgárôrsége le-
gyen, de az a lehetô legtöbb ember támogatásával, részvételé-
vel, a település érdekeinek a lehetôségek szerinti legjobb mó-
don. Ennek megfelelôen jelenleg egy hét éjszakai járôreinek
szervezését Turda Sándor vállalta, a Tordasi Polgárôrség kere-
tein belül. Tordas érdeke azt kívánja meg, hogy minél több em-
ber csatlakozzon ehhez a szervezethez. Ez legyen továbbra is
egységes, hagyományihoz hûen politikamentes. Az aktív tag-
sága, támogatói köre pedig bôvüljön.

A vezetôség tervbe vette a Polgárôrség kocsijának cseréjét,
amelyhez támogatást kért az Önkormányzattól. A Képviselô-
testület a kocsicsere céltámogatásának ügyében a döntést a kö-
vetkezô ülésre elnapolta. Addig tisztázni kell, hogy az Orszá-
gos Polgárôr Szövetségtôl kaphat-e üzemeltetésre autót a Tor-
dasi Polgárôrség, és az milyen minôségû, mekkora a várható
fenntartási költsége.

Az eltelt idôben többen hívták a járôrautó telefonját, amely
március elseje óta, a nap 24 órájában elérhetô. Információkat
adtak a faluban történt eseményekrôl, ismeretlenekrôl. Ha tud-
tunk, a járôrautóval megkerestük a helyszínt. Ha nem volt Pol-
gárôr szolgálatban, a Rendôrség segítségét kértük. Jelzések ér-
keztek házalókról, különféle (például aszfaltozási) szolgálta-
tást kínálókról, és olyanokról, akikrôl az feltételezhetô, hogy a
falut figyelték. Javasoljuk, hogy ne kezdjenek el alkudozni, üz-
letelni idegenekkel. Ne hagyjuk, hogy a falut, kertet, udvart,
házat, annak lakóit kifigyeljék, feltérképezzék. Sokszor elôfor-
dul ugyanis, hogy elôször csak a „tisztességes” felderítôk jön-
nek, nézelôdnek, kérdezôsködnek, és így mérik fel a terepet, a
késôbb visszatérôk számára.

Elôre legyünk megfontoltak, és ne utólag, kárvallottként
okosak. Gyanús körülmények, emberek észlelésekor értesítse-
nek bennünket, hogy közösen, összefogva megelôzhessük a
bûncselekményeket. Ehhez az önkéntes munkához keresünk
további társakat. Aki úgy érzi, hogy ebben aktívan részt tudna
venni, jelentkezzen a vezetôségnél, vállaljon havi egy nappali
vagy éjszakai szolgálatot.  Régi jelszavunk „Adj egy éjszakát
Tordas közbiztonságáért!”.

Várjuk továbbra is a falu közbiztonsága érdekében a beje-
lentéseket, jelzéseket. Keressük a tenni akarókat is, hogy ezek-
re a Polgárôrség reagálni is tudjon, lehetôleg minél többet le-
gyen szolgálatos járôr.

Rendszeresen ismételjük a járôrautó telefonszámát, hogy
szükség esetén hívni tudjanak:

(06-30) 63-08-777

Az adózási határidôk lezárulásáig pedig ismételten kérjük,
hogy az adójuk 1%-át mindeni lelkiismerete szerint helyre
utalja, amelyet mi is köszönettel fogadunk:

Nevünk: Tordasi Polgárôrség
Adószámunk: 19097439-1-07

A közvetlen átutalások érdekében megadjuk bankszámla
számunkat:

11670009 - 07856100 - 70000008

Vezetôség

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Noha beköszöntött a tavasz, itt a jó idô, a kerti munkák és

kirándulások ideje, azért akik mégis néha leülnek internetezi,
számukra néhány tipp, merre induljanak.

1. www.noilapozo.hu – Nemrégiben megújult az [origo] Nôi
Lapozó rovata, mintegy ötvenezren olvassák naponta, tegye
ezt Ön is!

2. www.muemlekem.hu – Hagyományok, mûemlékek, fan-
tasztikus képek, fotópályázatok. Ajánlott annak is, aki csak
megnézné, hogy ahova kirándulni indul, milyen emlékek ta-
lálhatók, és annak is, aki imádja ezeket fényképezni. Köszönet
Teszár Tamásnak a linkért.

3. www.turistautak.hu – Egy nonprofit térkép-portál, ingyene-
sen hozzáférhetô, igényes elektronikus térképszolgáltatások-
kal. A lelkes szerkesztô csapat eddig összesen 99 240 km utat
járt be és térképezett fel, ebbôl 17 618 km jelzett turistaút.

4. www.aquantis.hu – Próbaüzemben már mûködik az
AQUANTIS Wellness- és Gyógyászati Központ Dunaújvá-
rosban, Tordasról végig autópályán autózhatunk. Ha mégis
segítség kell az útvonaltervezéshez, akkor a www.terkep24.hu-t
ajánlom.

5. www.tesztaszerda.hu - A torkos csütörtök után május 13-án
egy újabb éttermi nap. Ezúttal erre az alkalomra összeállított
tésztakülönlegességeket ehetünk féláron a Gyermelyi jóvoltá-
ból, több mint 300 étteremben.

6. www.netpincer.hu – Ha valaki nem menne el otthonról enni,
inkább rendelne valamit, a telefon mellett jusson eszébe az in-
ternet is, mint lehetôség. Jó kis gyûjtôportál a Netpincér, sok-
szor teszteltük, jól mûködik, merem ajánlani.

7. www.kifesto.hu – Online kifestô gyûjtemény egészen ki-
csiknek. Számtalan kép közül lehet választani, majomtól a
rendôrautóig.

8. www.jimjam.hu – A jimjam tv oldala, nem csak tv mûsorral,
de kicsiknek szóló játékokkal is. Memória játék, kirakó, Bob
mester, minden van.

9. www.tyukanyo.hu – Ha már gyerekek, ajánlom ezt az oldalt
az épp aktuális ünnepi készülôdéshez: szokások, versek, kéz-
mûves- és recept tippek.

10. http://forint.blog.hu – És végül vicces írások pénzrôl, forint
és euró árfolyamról, pénzügyi válságról. A portfolió könnyed
pénzügyi blogja.

Bíztatok továbbra is mindenkit, akinek van kedvenc weboldala
és megosztaná, küldje el és bekerül a következô „Webre fel!”
ajánlóba.

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁS

Hétfôn és szerdán

13.30-tól 16.30-ig várom

a régi és a leendô olvasókat.

Varga Szabolcsné
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(ibolya)

(hóvirág)
GYEREKOLDAL

Tamkó Sirató Károly: Örömhír

Ime
a hír

az örömhír
kikeltek a gulipánok
ugyanúgy a tulipánok
tojásból a gulipánok
hagymából a tulipánok
csipognak a gulipánok
pompáznak a tulipánok
áldomásra
arra

járok
lelkesedve
felkiáltok
nincs is ennél szebb muri tán
szebb muri tán
egy gulipán

-egy tulipán
egy tulipán

- egy gulipán.

Szecsôdi Tamás Leó: A szirmot lehelô sárkány

Egy magas hegy tetején élt egyszer egy sárkány. Ez a sár-
kány kezdetben elég békességes volt, de ahogy telt-múlt az
idô, és magányosan töltötte a napjait, úgy lett egyre gonoszab-
bá.

Egyik nap megüzente a hegy alatt fekvô királyi város népé-
nek, hogy ô újévre a királylányt magának követeli, mert akkor
lesz a születésnapja, és ha nem adják meg neki, akkor rettene-
tes haraggal elpusztítja az egész várost.

A király gondolkodóba esett. Összehívta a tanácsot, mit le-
hetne tenni ezzel a sárkánnyal. Kihirdették, hogy aki legyôzi a
sárkányt, az megkapja az ilyenkor szokásos jutalmat: a fele ki-
rályságot és a királylány kezét. Három vitéz is jelentkezett. Azt
mondták, elmennek tanulni, kitanulják a bajvívás fortélyait,
hogy legyôzhessék a sárkányt. Útnak indultak, és amikor köze-
ledett a határidô, vissza is tértek mind a hárman.

Az elsô bátran a király elé állt:
– Én megtanultam a kardvívás mesterségét, a fegyverem-

mel legyôzöm a sárkányt.
– Járj szerencsével, barátom! – mondta a király.
A királyfi elindult, a kardot az oldalára csatolta, fölment a

hegyre, és bekiáltott a barlangba:
– Hé, te sárkány! Gyere ki, megvívunk!
Kijött a sárkány, és egy akkora buzogány volt a nagy lapát

kezében, hogy a királyfi elhûlve nézte. A sárkány meglóbálta a
buzogányt, és fenyegetôen kérdezte:

– No, még mindig van kedved megvívni velem?
A királyfinak inába szállt a bátorsága, még a kardját is el-

dobta, hogy gyorsabban tudjon futni, és szaladt vissza a hegy-
oldalon.

A második vitéz nem ijedt meg az elsô kudarca láttán.
– Egyet se félj, uram, királyom! – mondta bátran. -- Ennek

a lovagnak csak kardja volt, nekem páncélom is van, az majd
megvéd!

Tetôtôl-talpig páncélba öltözött és fölment a hegyre. Ô is
bekiáltott a sárkánynak:

– Bújj elô, te fenevad! Nézd, én sérthetetlen vagyok!
Csapkodhatsz a buzogányoddal, a páncél megvéd!

A sárkány kiment, és hahotázott.
– Azt hiszed, hogy szükségem van buzogányra?
Elkezdett tüzet okádni a torkából, rá a vitézre, akin a páncél

fölmelegedett, fölforrósodott, úgyhogy szegény egybôl ledo-
bálta magáról a mellvértet, a lábvértet, a páncél minden részét,
még a sisakot is, nehogy élve megsüljön benne, és szaladt ô is
le a hegyoldalon.

A harmadik királyfi – talán nem is volt királyfi, csak egy-

szerû vándorlegény – elindult fölfelé a hegyen. Kard sem volt
nála, páncél sem, és akik aggódtak az élete miatt, azoknak így
válaszolt:

– Én kitanultam a sárkány fortélyát, az ô fegyverével ve-
szem föl ellene a harcot.

Amikor már szemtôl szemben álltak a barlang elôtt, így
szólt a hétfejûhöz:

– Figyelj, sárkány! Neked pusztító tüzes leheleted van. No-
sza rajta, mutasd meg, hogy mihez kezdesz vele!

A sárkány végigmérte a fiút, majd a távolba mutatott:
– No jó! Látod ott azt az erdôt?
A sárkány lobogó tüzet és kénkôfüstöt bocsátott az erdôre,

úgyhogy az égni kezdett. Kigyulladtak a fák, nagy erdôtûz tá-
madt.

Ám ekkor megszólalt a fiú:
– Elég volt, sárkány! Most én jövök!
A fiú is rálehelt az erdôre, és a tûz egybôl alábbhagyott.

Ismét zöld levelek sarjadtak, mintha a sárkány sohasem pusz-
tította volna el.

– Ez semmi – legyintett a sárkány –, én ennél különbet is
tudok! Látod azt a tavat?

A sárkány rálehelt a tóra. És a tó, ami tele volt vízzel és ha-
lak ficánkoltak benne, a sárkány tüzes leheletétôl egyszerre ki-
száradt, elapadt. Szegény halak ott vergôdtek a kiszáradt me-
der alján.

De a fiú ettôl sem ijedt meg.
– Ó, sárkány, ez nem nagy tudomány!
Ô is rálehelt a kiszáradt tóra, és az ismét megtelt vízzel. A

halak ott ugrándoztak a vízben, és hálásan néztek rá.
– Köszönjük, hogy visszaadtad a vizet!
– Most jön a harmadik forduló – szólt a fiú –, de most

enyém az elsô lépés.
Ezzel rálehelt a sárkányra…
Nem történt semmi. A sárkány gúnyosan nevetett:
– Csak ennyit tudsz? No, akkor most véged van, mert el-

pusztítalak!
Ezzel a sárkány összeszedte minden erejét, teleszívta a tü-

dejét levegôvel, és ráfújt a királyfira. Azt hitte, hogy láng és
kénköves füst tör majd elô a torkából, de ehelyett virágszirmok
hullottak belôle, amelyek leereszkedtek a fiú vállaira. A fiú állt
és mosolygott:

– Látod, sárkány? Legyôztelek.
 A sárkány elszomorodott:
– Mit tegyek most, mit tegyek? Oda az erôm!
A fiú megsajnálta:
– Figyelj rám, te sárkány! Ajánlok neked egy jó munkát.

Minden évben, amikor vége van a télnek, és beköszönt a ta-
vasz, indulj el országról-országra, délrôl észak felé. Amikor
egy-egy mezôre érsz, bocsásd ki a leheletedet, és egybôl virág-
szirmok hullanak majd a rét füvére. Egybôl virágok nyílnak, és
az emberek tudni fogják, hogy vége van a hónak, fagynak.

A sárkány megörült, valósággal ujjongott:
– Jaj, de jó! Vándorolni fogok, és akkor talán olyan ma-

gányos sem leszek, mint itt a barlangban.
Útra kelt, és azóta is ô az, aki elhozza a tavaszt az emberek-

nek.

Találd ki!

Erdô mélyén, bokor alján
elrejtôzve bólogat:
hogy könnyebben rátaláljunk,
illatával hívogat.

Bunda alól gyenge virág,
fehér fejét kidugja,
olyan mint egy piciny harang,
nevét vajon ki tudja?

Hegedûs Mónika
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Nagyheti alkalmak az evangélikus

gyülekezetben:

április 8. szerda 19.00 – esti áhitat Bokros László baptista
gyülekezetvezetô presbiter szolgálatával

április 9. Nagycsütörtök 19.00 – úrvacsorai Istentisztelet

április 10. Nagypéntek 19.00 – úrvacsorai Istentisztelet

április 12. Húsvétvasárnap 11.00 – úrvacsorai Istentisztelet

április 13. Húsvéthétfô 15.00 – Istentisztelet, utána közös
sütés-fôzés, beszélgetés, éneklés

Kedves Tordasiak!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az alábbi meghívót:

Meghívó

Adós fizess! avagy: Pénzt és életet követel az adósság.
Van-e kiút?

Elôadás-beszélgetés Tordason a Mûvelôdési házban

2009. április 18-án 18h-kor

szervezôk: Süller Zsolt és Bodó Attila

A témát Kovács Zoltán Károly vezeti fel, aki az Érdi Férfikör
(Családépítô Egyesület) és a felekezetközi Sáfársági

Munkacsoport vezetôje, építôipari vállalkozó, aki az egyén
szerepét és felelôsségét kutatja a mai mikro-társadalmi

közegben. Vannak-e általános vezérelvek?
Milyen értékrend van ma hatással ránk?

Várhatóan 2 óra hosszan tartana,
egy órás elôadás után megbeszéléssel.

Várunk mindenkit, akit:
- érdekel a téma

- szívesen beszélget, gondolkozik együtt másokkal
- keresi a jelen válság okait

- felelôsséget érez a családja, környezete iránt

Cél:  A közös ismeretszerzés és együttgondolkodás.

Mottó: Keressük meg együtt az igazságot,
értsünk egyet abban, mi a jó! (Jób 34:4)

Szeretettel várjuk: a szervezôk

A Római Katolikus Egyházközség hírei

április 12. Húsvétvasárnap - 10 órakor szentmise
április 13. Húsvéthétfô - 10 órakor liturgia
április 19. Húsvét 2. vasárnapja - 10 órakor liturgia
április 26. Húsvét 3. vasárnapja - 10 órakor szentmise
május 3.  Húsvét 4. vasárnapja (Szent Fülöp és Jakab apos-

tolok) – 10 órakor liturgia
május 10. Húsvét 5. vasárnapja (Szent Jób)

– 10 órakor gitáros ifjúsági szentmise
május 17. Húsvét 6. vasárnapja (Baylon Szent Paszkál)

– 10 órakor liturgia
május 24. Urunk mennybemenetele (Szûz Mária, a kereszté-

nyek segítsége, Lerini Szent Vince)
– 11 órakor szentmise - Elsôáldozás

május 31. Pünkösdvasárnap – 10 órakor szentmise

Pünkösd

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Törté-
nete visszanyúlik az Ószövetség világába. Mózes korától kezd-
ve húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet
hellenista hatásra pentékoszténak neveztek. Az ötvenedik nap
eredetileg aratási, hálaadási nap volt. Nyelvünk – számos más
nyelv között – ebbôl származtatja az ünnep ma használatos
nevét. A keresztények kezdettôl fogva a húsvéthoz kötötten
tartották meg az ötvenedik napot. Ezen a napon három fontos
esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus meg-
váltó tettének gyümölcse és beteljesítôje; az Egyház alapítása,
és az egész világra kiterjedô missziós munka kezdete. Ezek az
események Urunk, Jézus Krisztus ígérete alapján történtek, ezt
tükrözi az Egyház e napra szóló Esti dicsérete is, amikor öröm-
mel így énekel:

„Ma teljessé lett a Pünkösd ünnepe, alleluja;
ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tûzben,
és karizmatikus ajándékokat osztott nekik;
elküldte ôket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és
tanítsák:
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja”.
(Forrás: Magyar Kurír)

Gyermekeinkért

A gyermek, akit adtál nekem Uram, a Te ajándékod. En-
gedd, hogy szívét jóságra és emberségre neveljem, add, hogy
jó embert neveljek belôle. Uram – adj neki értelmet, tudást és
jóakaratot, erre kérlek. Nem gazdagságot kérek neki, ó Uram,
hanem adj neki ép tagokat és szorgalmat, különösen azonban
nemes és szilárd gondolkodást adj neki, amit az élet vihara
nem tör meg.

Adj neki éles szemet, hogy a világ hamis csillogása ne va-
kítsa el ôt.

Krisztus panaszai

Mesternek neveztek – és meg sem kérdeztek Engem.
Világosságnak hívtok – és nem láttok Engem.
Igazságnak hívtok – és nem hisztek Nekem.
Útnak hívtok – és mégsem jártok ezen az úton.
Életnek hívtok – és nem vágyódtok utánam.
Azt mondjátok, hogy bölcs vagyok – és nem követtek Engem.
Azt mondjátok, hogy szép vagyok – és nem szerettek Engem.
Azt mondjátok, hogy gazdag vagyok – és nem kértek Tôlem.
Azt mondjátok, hogy örök vagyok – és nem kerestek Engem.
Azt mondjátok, hogy irgalmas vagyok – és nem bíztok Ben-
nem.
Azt mondjátok, hogy hatalmas vagyok – és nem féltek Tôlem.
Ha mindezekért örökre elvesztek egykor – Ne vádoljatok En-
gem.

Összeállította: Budavári Erzsébet

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Apróhirdetések

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

a további szavak 50 Ft/szó.

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

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

Keretes hirdetések

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

Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.
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MEGDÖBBENVE!

„Ha az EMBER fellegekben jár, nem mindig NÉZI A FÖL-
DET”! Pedig LÁTNI VALÓ „LENT” is van bôven. A „VÍZ”
ÉLTET és PUSZTÍT ezt megtapasztalhatjuk itt Tordason! Az
átlagos csapadék mennyiség településünkön, 500-600 mm
évente. Elég szeszélyes elosztásban. Vannak tavaszi és nyári
hónapok amikor egy-egy alkalommal 30-40 mm is leesik (zá-
por –zivatar). A domborzati viszonyok miatt, ilyenkor a talaj-
felszínen elfolyó víz nagy károkat OKOZHAT. A VÍZ „megfo-
gása”, vagy elvezetése nagyon FONTOS feladat. Nem csak a
mezôgazdasági földterületeken, de a belterületen is. A szilárd
burkolatokra lehulló csapadék sok „hasznot, de kárt” is okoz-
hat. Van aki összegyûjti, van aki „elengedi”.

Gondoljunk bele: 500 mm csapadék/ év, 500 liter víz/m2.
Fél méteres magasság!!!

Ez nem kevés. Egy átlagos (100 m2-es) háztetôrôl 50 m3

azaz 50 000 liter víz folyik a ház tövéhez, ha nem vezetjük to-
vább, ha megsérült a vízelvezetô, vagy ha a terület a ház felé
lejt.

A földön járva „megdöbbenve” láttam, hogy a tordasi köz-
intézmények falai repedeznek. Tudom „nagy a baj” és nincs
pénz! De az Óvodáról és a Mûvelôdési házról lefolyó csapa-
dékot távolabb kellene „folyatni”. Mert itt a „VÍZ az ÚR”.

Üdvözlettel: Derecskei János

HOZZÁ – SZÓLÁS

(Ôszintén)

„EMBERI ÉSZ hová mész, TORDASON ÉLSZ ez NE-
KED a …” Sokszor eszembe jut ez a gondolat, amikor a tordasi
„KÉPEK”, elém tárulnak. A Tordasi Kisbíró önkormányzati
lap, betölti-e eredeti funkcióját? Már havonta megjelenik. Igen
„vaskos”. Sokat mutat. De. Számomra keveset mond. Talán va-
gyunk egy páran akik szeretnénk tudni napi aktualitással. Pl:
Derüljön ki az igazság! Mi is volt az EREDET? 

ELGONDOLKODTATÓ amivé „fajult”. A 2009. évi Tor-
dasi Önkormányzati Költségvetést február 10-én, a Képviselô-
testület elfogadta. Március 31-ig (az újságból már kettô szám
megjelent azóta) még nem tették közzé az önkormányzati lap-
ban!? A múlt „feltárásának” a polgári peres ügyeknek van- e
már eredménye? Ezek is témák lehetnek!

A Tordasi Polgármester Úr ôszinte véleményt, hozzászólást
kér! TESSÉK itt van! Rosszindulat nélkül!

Továbbá: Szerintem még mindig AKTUÁLIS és KÖZÜ-
GYET érintô TÉMA.
- Többen szeretnénk ha a Tordas Község Fásítási Programját,
Parkosítási Tervét, Útjavítási Tervét, Felszíni Csapadékvíz El-
vezetési Tervét, Járdaépítési Tervét megismerhetnénk. Ez külö-
nösen aktuális az új utcákon, ahol az építkezések már befeje-
zôdtek. (a Kisbíró közölhetné a terveket)
- Sokan érdeklôdünk az új óvoda megépítésérôl. Ez különösen
érinti a kisgyermekes szülôket, nagyszülôket. Mikorra várható
az új óvoda megépítése, birtokba vétele. Várható-e a folyama-
tos kihasználás ha megépül? SÜRGÔS FELADAT AZ ÓVO-
DÁS KORÚAK ELHELYEZÉSE! Gyors helyzetmegoldásra
javaslat: Kialakítható lenne a Petôfi vagy a Sport utcai szolgá-
lati lakás. Akár orvosi rendelônek, akár óvodai férôhelynek.
Vagy a tordasi magánóvoda hány gyermeket tud fogadni?
Esetlegesen a bôvítése lehetséges?
-  Sokan költöztünk Tordasra akiknek a kultúrája más mint az
itt élô „ôslakosoké” Ez már megjelenik a mindennapi életünk-
ben is. Az ideköltözôk hagyományôrzése, itt tordasi lakosként
már Tordas része lett. Mindenkiben van egy hagyomány tiszte-
let. Ugyanakkor örül az új alkotásoknak is. Tordasnak van egy
emlékparkja. Javaslom, hogy az egymás és a népek iránti tisz-
teletbôl helyezzük el a már itt élô emberek eredeti kultúráját és
identitását megjelenítô alkotásokat. Így a lebontásra ítélt szé-
kelykaput is. Legyen a falunak JÖVÔ KÉPE. Pl.: Hol lesznek
a PIHENÔ és AKTÍV zónák. A FALU „SZÍVE, LELKE, ESZE
TÜDEJE…”!!!
………………………………………………………”A LÉT”!

Tisztelettel: Derecskei János

RECEPT

Egy probléma megoldását keresve lapoztam fel régi sza-
kácskönyveket. Ha régen elfelejtett könyveket újra fellapo-
zunk, érdekes felfedezésekben lehet részünk. Rá kell jönnünk,
hogy 100 vagy 200 évvel ezelôtt is vezettek háztartást, s régen
is tudtak az emberek ínyenckedni. Sôt, nem szaladhattak hiper-
szuper marketekbe, így az otthon megtermelt alapanyagokból
állítottak elô ízletes, adalékmentes ételeket. Ezért nem hallot-
tunk nagyanyáink, dédanyáink ételallergiájáról. A probléma,
melynek megoldását egy 1936-ban megjelent szakácskönyv-
ben találtam, pontosan egy ún. ételallergia volt. 

Lisztérzékenység. Jó lenne egy hétvégi süti nem beszélve
egy szülinapi tortáról. Léteznek lisztek, lisztérzékenyeknek.
Sajnos az áruk kevésbé pénztárca kímélôek ahhoz, hogy bátran
próbálkozzunk, kísérletezzünk. Azt gondoltam liszt nélküli sü-
tit kell találni. Meglett és már teszteltem is széles baráti kör-
ben. Megtartjuk, sôt közre is adom.

Diós babtorta

18 dkg, elôzô este beáztatott száraz babot puhára fôzünk és
szitán áttörjük. (No ezt már leegyszerûsítettem, lehet kapni fe-
hér fôtt konzerv babot, olasz gyártmány és jóízû, jó minôségû.
Egyébként az olaszokat babfalóknak is nevezik, biztos ezért
használják, készítik elôszeretettel a konzervbabot.)

3 tojás sárgáját, 15 dkg cukorral és 1/2 csomag vaníliás cu-
korral habosra keverjük, majd 1/2 citrom reszelt héját és levét,
5 dkg pörkölt, ôrölt diót, 1/2 csomag sütôport és az áttört babot
adjuk hozzá. A 3 tojás keményre vert habját legvégül könnye-
dén a tésztához keverjük és a kivajazott lisztezett tortaformá-
ban azonnal sütjük. Természetesen gluténmentes liszttel lisz-
tezünk az arra érzékenyeknél. Megpróbáltam sütôpapírral is,
ebben az esetben nem szerencsés. 180 °C-on kb. 28-29 cm át-
mérôjû sütô formában kb. 40 perc. Ha kihûlt, tejszínhabbal
díszítjük. Nem lesz belôle magas, szokványos méretû torta, hi-
szen a hozzávaló bab sem szokványos.

Ehhez a nem mindennapi édességhez jó étvágyat kívánok.

Kunsági Gabi

Telephelyfejlesztés a régiókban

17 milliárd forint értékben új pályázati lehetôség jelent meg
a régiókban telephelyek fejlesztésére. A program a mikro-, kis-
és középvállalkozások mûködô telephelyeinek modernizáci-
óját, bôvítését, nem megfelelô telephelyeik cseréjét, a telep-
helyek kihasználtságának növelését segíti elô. Így többek kö-
zött lehetôség nyílik új épület, üzemcsarnok, raktár építésére,
meglévô épületek átalakítására, valamint az alapinfrastruktúra
kiépítésére, korszerûsítésére,
1. Támogatható tevékenységek köre
- A termelô és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új
épület, üzemcsarnok, raktár (alapanyag, félkész- és készáru
raktár), tároló (kizárólag a termeléshez/szolgáltatáshoz és a
karbantartáshoz szükséges eszközök tárolására) építése, létesí-
tése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
- A termelô és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó, a
pályázó tulajdonában (vagy legalább a megvalósítási és fenn-
tartási idôszakra is kiterjedô bérleti jogviszonnyal rendelkezô)
lévô meglévô épületek átalakítása, bôvítése, a szükséges épü-
letgépészeti beruházások végrehajtása.
- Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerûsítése, bôvítése, a telek-
határon belül, önálló tevékenységként csak abban az esetben
lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szük-
ség, s annak elmaradása a mûködési engedély megvonását
vonná maga után.
A támogatás mértéke: max 50%
Igényelhetô támogatás összege: 10-100 millió Ft.
A pályázatok benyújtása április 30-tól június 30-ig lehetséges.

Ha bármi kérdés merülne fel Önben, keressen bátran! Vá-
rom hívását, megkeresését.
Soponyai László, kistérségi koordinátor (Tel.: 30/66-88-041)
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Meghívó

A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület és a
Völgy Vidék Közösség LEADER Helyi Akciócsoport

szeretettel meghívja Önt

„A nemzetközi gazdasági válság hatásainak

kommunikációja a VölgyVidékben”

címû konferenciájára

Helyszín: Hotel Marton***, Martonvásár, Budai út 83.

Idôpont: 2009. április 16. 17.00 óra

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére
feltétlenül számítunk!

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

  Tóth Ferencné
  Völgy Vidék Közösség
  Elnök

Program

17.00 Megnyitó

Besztercei Zsolt – Magyarországi LEADER Közhasznú
Egyesület Fejér megyei irodavezetô.

17.10 Köszöntô

Tóth Ferencné – Vál község polgármestere,
Völgy Vidék Közösség elnöke

17.20. Elôadások

17.20–17.45 A munka világa a vidéki térségekben:
 fókuszban a munkahelyek megôrzése

17.45–18.10 A vállalkozásösztönzési programok hatékony
lebonyolítása a vidéki térségekben: a biokultúra, mint

vállalkozási lehetôség

18.10–18.35 Segítség a vállalkozásoknak: mikrohitel
programok, Széchenyi-kártya

18.35–19.00 Új típusú energetikai megoldások a vidéki
lakosság körében

19.00–19.25 A Völgy Vidék Közösség LEADER Helyi
Akciócsoport tájékoztatása az aktuális pályázati

lehetôségekrôl és feladatokról

19.25 Konferencia zárása

19.30 Vacsora, állófogadás

Jelentkezés és további információ:
Szendrôi Júlia, jszendroi@volgyvidek.hu, 20/352-1604

Megalakult a Völgy Vidék LEADER

Közösség KÖZKINCS szekciója

A Sze-Lá-ví Alapítvány, a VölgyVidék Közösség egyik ala-
pító tagja az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008. évi
Közkincs pályázatán Kistérségi Kerekasztal létrehozására és
mûködtetésére nyert pályázatot. Bár a megbízást az Ercsi Kis-
térségben mûködô Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulástól kaptuk, a Kerekasztal munkájába bevontuk a
VölgyVidék Közösség Váli völgyi településeit is, így az asztal
körül immáron 11 település (Gyúró, Tordas, Martonvásár, Rác-
keresztúr, Ercsi, Baracska, Kajászó, Vál, Tabajd, Alcsútdoboz,
Felcsút) közmûvelôdési szakemberei, intézményvezetôk, pol-
gármesterek, civil szervezetek vezetôi, aktivistái, a kultúra
iránt elkötelezett magánszemélyek ülnek.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett
pályázat célja, hogy a kultúra területén feladatot vállalók kö-
zött alakuljon ki és erôsödjön a közös tervezés és cselekvés, az
elôkészítô és elemzô munkával készüljenek fel a különbözô
pályázati források elnyerésére a kulturális fejlesztések terüle-
tén is. Ezáltal a létrejött Kulturális Kerekasztal a kistérségi
döntéshozók munkáját is segítse.

A Közkincs kerekasztal feladata

- részvétel a kistérségi szintû kulturális tervezési, fejlesztési
folyamatokban,
- térségi/mikrotérségi szintû partnerségek kezdeményezése,
pályázat készítése,
- információ közvetítés a regionális közkincs bizottság, a me-
gyei és kistérségi szakmai tanácsadást ellátó mûvelôdési köz-
pontok, intézetek, könyvtárak, múzeumok és a térségben a kul-
túra területén dolgozó szakemberek között,
- kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggô szolgáltatás-
jegyzék készítése, nyilvánossá tétele
- kulturális/közmûvelôdési stratégia elkészítésének koordiná-
lása, részvétel annak megvalósításában
- kistérségi, mikrotérségi komplex kulturális programok kez-
deményezése, koordinálása.

Az idei évre tervezett feladataink

- Térségi összesített rendezvénynaptár készítése, amelyet ha-
marosan minden érintett településre eljuttatunk
- Helyzetértékelés, térségi értéktár összeállítása
- A térségi közmûvelôdési stratégia elôkészítése, a közmûve-
lôdési és kulturális célok, jövôkép megfogalmazása
- Az 1000-éves Fejér megye ünnepségsorozat alkalmából ván-
dorkiállítás szervezése, ahol a települések egy-egy tablón mu-
tatkoznak be
- Folyamatos és kölcsönös információátadás, tapasztalatcsere
- A kulturális területen várható fejlesztési források áttekintése,
forrásbôvítési lehetôségek, együttmûködési, pályázási lehetô-
ségek felkutatása.

A Kerekasztal munkájába bárki bekapcsolódhat. Várjuk
mindazokat, akik a közös munkában részt kívánnak venni.
Következô ülésünk április 20-án, hétfôn 9 órakor lesz a Ba-
racskai Faluházban.

                  Szendrôi Júlia, 20/352-1604, szendroi@szelavi.hu

    Besztercei Zsolt
   Közösség Magyarországi

          LEADER Közhasznú Egyesület
Fejér megyei Irodavezetô

A Községháza ügyfélfogadási rendje

 Hivatal Körjegyzô Polgármester Anyakönyv Pénztár Víziközmû Intézmény

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

Ebédidô: 12-12:30, csütörtökön nincs ügyfélfogadás! A Víziközmû Intézmény ügyintézôje Craveró Teréz.
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NE FELEJTSE EL ADÓJA 1%-ÁT

FELAJÁNLANI! KÖSZÖNJÜK!

Bábel Alapítvány, adósz.: 18486874-1-07

Tordasi Polgárôrség, adósz.: 19097439-1-07

 Tordas Községért Közalapítvány, adósz.: 18499986-1-07

Tordas SE, adósz.: 19820923-1-07

ZONGORA

   Az iskola felajánl egy felújításra szoruló, páncéltôkés, hasz-
   nált zongorát. (FRIEDRICH EHRBAR).
   Érdeklôdni lehet a 22/467-532-es telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

pályázatot hirdet

általános irodai

ügyintézôi
állás betöltésére.

A részletes pályázati feltételekrôl tájékozódni lehet a
www.kszk.gov.hu honlapon vagy az iroda: 22/569-127-es

telefonszámán.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 04. 17.

Minôségi ablakok a

gyártótól.

Ingyenes felmérés és beépítés.

10 év garancia!

K-THERM KFT.
Seregélyes

06-30-293-3399

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea

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

Példányszám: havonta 800 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

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

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

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

Gyimesközéplokon, Hidegségpatakán a Boglárka Vendégház szeretettel várja

pihenni vágyó kedves vendégeit.

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

Építkezôk, építôk figyelem!

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

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást

vállalunk. Tel.: 30/365-7786

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

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

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

ANGOL oktatás

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

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.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Sztyéhlik

László búcsúztatóján részt vettek, koporsójánál virágot

helyeztek el, valóságban vagy gondolatban velünk

voltak és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

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.

20/969-5963


