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Egy település akkor válik igazán élôvé, ha az ott lakók nem
csak a saját „kerítésükig” élnek, hanem részt vesznek a közös
célok megvalósításában, a közös feladatokban, és megélik a
közös örömöket, sikereket.

A mai világban egy kis falunak az életben maradásához
szükséges a fejlôdése, a lakosság számának a növelése. Ez
azonban nem lehet ugrásszerû, mert felboríthatja az itt lakók
közösségét, szokásait. Az újonnan jöttek vagy részt vesznek a
település életében, vagy nem törôdve a helyiekkel, csak pihe-
nôhelyül, alvóhelyül használják házaikat, kertjeiket.

A beilleszkedés is többféle lehet. Van, aki részt vesz a köz-
ség életében, és megpróbálja a saját tudásával gazdagítani. De
van, aki újabbnál újabb ötletekkel jön elô, amivel megzavar-
hatja a meglévô egyensúlyt, ellentétet szül és megoszt.

Örömmel tapasztalom, hogy Tordason kezdenek túlsúlyban
lenni azok, akik saját képességeiket a köznek felajánlva, részt
vesznek annak életében. Több olyan utca is van (Kölcsey, Jó-
kai, Csillagfürt), ahol kis közösségek jöttek létre, melynek cél-
ja az utcában élôk egymásra figyelése, az életkörülményeik ja-
vítása, a közösségi lét megélése. Ilyen, és más hasonló kis kö-
zösségekbôl áll össze a település egésze. Ettôl válik a falu élô-
vé, fontossá az itt élôk számára.

Áprilistól megindultak Tordason a szabadtéri programok.
Ahhoz képest, hogy milyen kis község vagyunk, méltán lehe-
tünk büszkék ezek mennyiségére, sokszínûségére, minôségére.

Megértem azokat, akiket este néha zavar a hangoskodás,
igyekszünk ezek zajszintjét csökkenteni. Azonban ezek a ren-
dezvények kellenek ahhoz, hogy az együvé tartozást, az együtt
szórakozást megéljük, és ha szükséges a munkából is együtt
vegyük ki a részünket. Mindezekre nagyszerû példa volt az
idei majális. A hagyományos fôzôverseny és a pár év óta zajló
kerékpáros-futóverseny összehozta a különbözô érdeklôdésû
embereket. Ez egészült ki idén a gyerekek és a fiatalok részére
hosszabb programokkal, majd egy zenekar fellépésével ért vé-
get. A rendezvényen részt vevôk száma megmutatta, hogy fon-
tosabb volt az, hogy egy faluban élünk, mint az, hogy nem
mindenben értünk egyet. Köszönöm mindenkinek, aki ebben
segített, mert ez a javunkat szolgálta.

A húsvéti ünnepek után május elsô vasárnapján az édes-
anyákat köszöntöttük. Vannak, akik fiatal anyaként, vannak,
akik nagymamaként fogadták gyerekeik, unokáik köszöntését.
Ôk azok, akik az életet a szívük alatt a méhükben hordozták.
Ôk voltak, akik sütöttek, fôztek, mostak ránk, embert faragtak
belôlünk. Akiknek szoknyája mögé elbújhattunk, akik bána-
tunkban, örömükben osztoztak velünk. De köszöntsük ezen a
napon az édesapákat is, akik elôteremtették a család szükség-
leteit, megdolgoztak azért, hogy felnôhessünk, neveltek min-
ket. Áldott legyen ezért minden édesanya és édesapa!

Juhász Csaba polgármester

Május havi mottó:
„...hirdetem, hogy testvér minden ember, s hogy egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar.”

         (Wass Albert)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

Május 16. III. BÁRKA ZENEI FESZTIVÁL a Sportpályán, 16 órától.

Május 22-én, pénteken GYEREKNAP az óvodában. Szeretettel várjuk a szülôket, nagyszülôket!

Május 25. (hétfô) LOMTALANÍTÁS - Kérjük a lomokat reggel 7 órára tegyék ki!

Május 26. (kedd) 17 órakor VÍZIKÖZMÛ TÁRSULATOK KÜLDÖTTGYÛLÉSE a Mûvelôdési Házban.

Május 29-én fél 6-kor a nagycsoportos ÓVODÁSOK BALLAGÁSA a Mûvelôdési Házban.

Június 13. 17 órakor KULTURÁLIS FÓRUM a szabadtéri színpadon.

Június 13-án, szombaton 10 órakor TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS az iskola udvarán.
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Önkormányzati hírek
Együttes testületi ülés, 2009. április 21.

A Képviselô-testületek elfogadták:
- a Gyúró-Tordas Körjegyzôség költségvetésének 2008. évi
beszámolóját,
- a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény költségvetésének 2008. évi be-
számolóját,
- a Gézengúz Óvoda 2008. évi beszámolóját.

Testületi ülés, 2009. április 21.

A Képviselô-testület elfogadta:
- a Gárdonyi Rendôrkapitányság vezetôjének a tordasi köz-
biztonság 2008. évi helyzetérôl szóló beszámolóját,
- a 2008. évi belsô ellenôrzési beszámolót,
- az önkormányzat 2008. évi Zárszámadási rendeletét,
- a Sportfejlesztési koncepciót,
- a Sportlétesítmények felújítási programját,
- a Sportlétesítmények felújítási programjára való 2 millió fo-
rint önrész biztosítását,
- az Agárdi Popstranddal kötendô szerzôdést, mely biztosítja,
hogy az önkormányzat által fizetett bruttó 84 000 Ft támogatás
fejében a koncertekre a tordasi lakosok 50 % kedvezménnyel
válthassanak jegyet, valamint minden koncertre kaptunk 4 in-
gyenjegyet is.

A Képviselô-testület döntött:
- a Mûvelôdési Ház, mint önálló intézmény megszüntetésrôl,
valamint a döntés 45 napra való közzétételérôl,
- a Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosítá-
sáról,
- arról, hogy az elôterjesztett Közbiztonsági Koncepciót véle-
ményezésre a helyben szokásos módon közszemlére teszi, va-
lamint felkéri a polgármestert, hogy a vélemények begyûjtése
után azokkal együtt terjessze újra a testület elé.

A Képviselô-testület elfogadta
- az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendeletét,
- helyi közmûvelôdési rendelet módosítását,
- lakások és helyiségek bérérôl szóló rendelet, módosítását
- önkormányzati vagyonról szóló rendelet módosítását.
(A rendeletek Tordas község honlapján megtekinthetôk)
- a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását,
- Gyúró-Tordas Körjegyzôség alapító okiratának módosítását,
- a Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény alapító okiratának
módosítását.

KÖZLEMÉNYEK
A szelektív hulladékgyûjtés egy újabb állomásaként lehetô-

vé vált a használt szárazelemek leadása. Két gyüjtôt helyez-
tünk el az Általános Iskolában, egyet pedig a Hivatalban. Ké-
rünk mindenkit, hogy a használt elemeit juttassa el ezekre a
helyekre és ne dobja a kukába! Óvjuk környezetünket!

Kérünk mindenkit, aki elôtt a közterületen fiatal fa van,
hogy a száraz idôszakokban egy – egy vödör vízzel segítse
életben maradását és növekedését. Köszönjük!

Április 29-én történt bejárás alkalmával megállapítottuk,
hogy 25 ingatlan elôtt elhanyagolt a közterület. Kérünk min-
denkit, hogy gondozza a telke elôtti területet! Köszönjük,
azoknak, akik ezt megteszik, akiknek fontos, hogy a települé-
sünk szépen nézzen ki.

Május elejétôl a közfoglalkoztatás keretében 6 fôvel, köz-
hasznú foglalkoztatás keretében 3 hónapig 3 fôvel bôvült az
önkormányzat karbantartó brigádja. Fogadják ôket szeretettel!

A temetôgondnok május 1-tôl Szôke József lett. A teme-
tôvel, a sírok kijelölésével kapcsolatos kérdésekkel fordulja-
nak bátran hozzá! Elérhetôsége: Tordas, Szabadság u. 103.,
tel.: 30/378-1420

Az EON, a kivitelezô és a lakópark telkeinek a tulajdonosa
közötti, több két és fél éve tartó vita a Csillagfürt lakópark
közvilágításáról megoldódott. Az önkormányzat kérésére a tu-
lajdonos kiépítette a hálózat mérésére alkalmas helyet és mé-
rôt. Az önkormányzat megkötötte a világításhoz szükséges
szerzôdéseket és április második felétôl üzemel a rendszer.

Elképzelésemnek megfelelôen az elmúlt héten egy újabb
színfolttal gazdagodott településünk. Az önkormányzat kar-
bantartói segítségével, fa gerendával határolt virágágyások ke-
rültek kialakításra közterületeinken. Köszönjük Pápai Gyulá-
nak a kapott virágokat!

 A karbantartó brigád néhány tagja elkezdte a Petôfi utcai
járdalapok átrakását. Erre azokon a helyeken kerül sor, ahol a
járdalapok nem egy szintben vannak, össze-vissza állnak. A
többi helyen kérem az ott lakókat, hogy tisztítsák meg a járdát
a fûcsomóktól és a rá került földtôl (pl.: vakondtúrás), hogy
újra szép és használható legyen. Köszönöm! Ezzel egy újabb
régóta húzódó probléma kerül megoldásra.

 Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testületének
53/2009. (IV. 21.) számú határozata alapján Tordas Község
Közbiztonsági Koncepcióját közszemlére teszem. A koncepció
tervezete megtekinthetô a Községházán és letölthetô a
tordas.hu honlapról. Kérem, az anyaggal kapcsolatos véle-
ményüket 2009. május 31-ig juttassák el a Községházára.
(Tordas, Szabadság út 87.)

A lomtalanítás idôpontja: 2009. május 25 (hétfô). Kérjük a
lomokat reggel 7 órára tegyék ki!

Május 11-én éjjel kaptam a telefont, hogy jöjjek, mert Mi-
nárovits Sanyit elütötte a busz. Mire odaértem, már nem élt.
Megmagyarázhatatlan dolgok történtek vele akkor éjjel, ami-
nek ez lett a vége. Tavaly több hónapot dolgozott az önkor-
mányzatnál a közterületeink rendbentartásán. Erre az évre is
megvolt a lehetôsége a munkára, aznap kellett volna jelentkez-
nie nálunk. Nyugodjon békében!

Juhász Csaba polgármester
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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

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Képvise-

lô-testületi tagok - a polgármester úr kivételével -, valamint a
bizottságok képviselô és nem képviselô tagjai nem részesülnek
semmiféle tiszteletdíjban, vagy más juttatásban, költségtérítést
sem kapnak. A hivatalos ügyek intézésére saját maguk által vá-
sárolt számítógépet, saját elôfizetésû internetet és saját telefont
használnak, saját gépjármûvük hivatalos ügyekben történô
használatát nem téríti az önkormányzat.

Dr. Matota Kornél
körjegyzô

FELHÍVÁS
Ezúton is kérünk tisztelettel minden tordasi lakost, vállal-

kozót, helyi adófizetésre kötelezettet, hogy mind a szemétszál-
lítási díjat, mind a csatornadíjat, mind az esedékessé vált helyi
adókat idôben szíveskedjen befizetni az önkormányzat szám-
lájára, mivel a be nem fizetett összeg az önkormányzat költ-
ségvetésébôl, többek között az óvoda építésére szánt forrásból
fog hiányozni. Lehetôség van a befizetési kötelezettségek ko-
rábbi, lejárati határidô elôtti teljesítésére is. Köszönjük!

Dr. Matota Kornél
körjegyzô

Tájékoztató a közfoglalkoztatás és a

szociális segélyezés új feltételeirôl

2009. január 1-tôl a szociális törvény módosítása a munká-
ba helyezést helyezi elôtérbe, az eddig rendszeres szociális se-
gélyre jogosultak körében. A törvény értelmében az új igény-
lôkre január 1-tôl, a jelenlegi rendszeres szociális segélyben
részesülôkre április 1-tôl vonatkoznak az új szabályok.

A megváltozott törvényi rendelkezések szerint az önkor-
mányzatoknak elsôsorban közfoglalkoztatást kell szervezni a
korábban rendszeres szociális segélyben részesülôk részére. A
foglalkoztatás elôsegítésében a munkaügyi központok és az
önkormányzatok együttmûködnek az álláskeresôkkel, hogy
magán munkaadóknál vagy közfoglalkoztatásban, munkavég-
zés útján biztosítsák a segélynél magasabb összegû jövedelem-
szerzés vagy képzés, esetleg egyéb fejlôdés lehetôségét.

Akik számára az önkormányzat nem tud közfoglalkoztatást
biztosítani, vagy nem állapít meg rendszeres szociális segélyt
(mert nem tartoznak a jogosultak közé), azok rendelkezésre
állási támogatásra jogosultak. Aki azonban nem fogadja el a
felajánlott munkalehetôséget, vagy nem kapcsolódik be a fel-
ajánlott képzési programba, az nem számíthat a jövôben ren-
delkezésre állási támogatásra sem. A rendelkezésre állási tá-
mogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összege 2009-ben: 28 500 Ft.

Azok, akik nem töltötték be a 35. életévüket és általános
iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, olyan képzésben kö-
telesek részt venni, amely az általános iskolai végzettség meg-
szerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges felké-
szítésre irányul.

Részletesebb információhoz lehet jutni az új feltételekrôl:
- az önkormányzatnál;
- a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal telefonos ügyfélszol-
gálatán, amely a 06-1/459-1077 telefonszámon hívható 2009.
június végéig munkanapokon 7:20-tól 17:30-ig;
- a www.afsz.hu, és a www.szmm.gov.hu honlapokon;
- a foglalkoztatási és képzési lehetôségekrôl a munkaügyi köz-
pontok kirendeltségein.

Szûk körben fennmarad a rendszeres szociális segély lehe-
tôsége azok számára, akik:
- egészségkárosodottak, vagy

- 55. életévüket betöltötték, vagy
- 14 év alatt kiskorú gyermeket nevelnek – ha sem ôk vagy a
családban élôk közül más személy nem részesül gyermekgon-
dozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi
gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben nem tudják megoldani.

A rendszeres szociális segély havi összege a család jövedelmi
helyzetétôl függ.

Dr. Matota Kornél
körjegyzô

MEGHÍVÓ
a Ráckeresztúr és Térsége,

valamint Martonvásár és Gyúró Csatornaberuházó

Víziközmû Társulatok
küldöttgyûlésére

Idôpont: 2009. május 26. (kedd) 17 óra
Helyszín: Tordas, Szabadság u. 55. Mûvelôdési Ház

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyûlés
ugyanezen a napon és helyszínen 17.30 órakor lesz.

A küldöttgyûlés napirendje:
1. 2008. évi Pénzügyi Beszámoló elfogadása

2. 2009. évi költségvetés elfogadása
3. Kérelmek elbírálása

4. Egyebek

Baki Bálint sk.
a Társulat elnöke

Kuna Ferenc sk.
a Társulat elnöke



4

2009-ben sem fizet a telekadósok egy része

Az elsô negyedéves befizetések után az alábbi táblázatból
jól látszik, hogy a 2008. évhez hasonlóan a 2009. évben sem
folyt be a kivetett telekadó idôarányos része.

A „Hátralék” oszlop azt jelenti, hogy az évente kétszer fi-
zetendô adóknál befolyt-e a 2009-re kivetett adó fele + az elô-
zô évi hátralék. Az iparûzési adónál nem értelmezhetô a hátra-
lék, ugyanis a tavalyi év elszámolása csak május végén lesz.

Az építményadó és kommunális adó tekintetében egy na-
gyon kicsi lemaradás tapasztalható, de látszik, hogy az adófi-
zetôk többsége idôben teljesítette kötelezettségét. Köszönjük a
befizetéseket ezúton is nekik!

A gépjármûadóban egy – arányaiban – kis hátralék van je-
lenleg, ez hasonló a tavalyi év ugyanezen idôszakához, de ez a
kis lemaradás a fél évhez közeledve mindig kiegyenlítôdött, év
végén pedig alig volt hátralék.

A telekadósok egy része idén sem fizet. Már a tavalyi hátra-
lék is óriási összeg a falu költségvetéséhez és a kötelezô fela-
datok államilag nem támogatott részéhez képest (amit az adók-

ból kell pótolnunk): 14,5 millió forint! Ennek nagy része je-
lenleg bíróság elôtt van, reméljük hamarosan megszületik az
ítélet. Az idei kivetések behajtására mindent el fog követni az
önkormányzat.

A táblázatból látszik, hogy az összes követelés (elôzô évi
hátralék + 2009. évi kivetés) közel 38 millió forint. Mivel
óvatosság miatt a költségvetésben csak 8 millió forint bevétel-
lel számoltunk, így ha sikerül a 38 milliós követelésünket ér-
vényesíteni, akkor +30 millió forint jut az óvodaépítésre. A
másik cikkben részletezett 40 millió forinthoz hozzáadva akár
70 millió saját, önkormányzati forrást tudnánk biztosítani

az új óvoda építésére már idén! Feltéve, ha az érintett telek-

tulajdonosok befizetik a rendeletben elôírt adót.

Köszönjük mindenkinek, aki idôben és lelkiismeretesen
teljesíti adófizetési kötelezettségét, ezzel segítve az önkor-
mányzat kötelezô feladatainak ellátását, illetve az új óvoda
építésének elindítását!

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Zárszámadás 2008.

2009. április 21-én a Képviselô-testület megtárgyalta és el-
fogadta a 2008. évi zárszámadást.

Mint az alábbi összefoglaló táblázatból látszik, a terveknek
megfelelôen alakultak a kiadások, a feszített, szigorú költség-
vetés végrehajtása megvalósult. A pontos tervezésnek, az adó-
fizetôk befizetett adójának köszönhetôen rég nem látott ösz-
szegû, 35 millió forintos pénzmaradvánnyal számolhatunk. 

Ennek egy részét már beterveztük a 2009. évi költségvetés-
be, másik részével azonban most megemelhettük az óvodaépí-
tésre szánt összeget, így már majdnem 40 millió forint áll ren-
delkezésre az idei évben az új óvodára!

A felhalmozási kiadások táblázatból jól látható, milyen ke-
vés önkormányzati forrásból milyen fontos és nagyértékû be-
ruházások jöttek létre. Ebben nagy része volt a kapott felaján-
lásoknak, valamint a karbantartó brigád és sok-sok tordasi la-
kos munkájának is. Ezúton is köszönünk minden hozzájárulást,
amellyel községünk vagyona gyarapodott.

Sajnos az év végi kinnlévôségek kissé rosszabb képet mu-
tatnak. A legnagyobb hátralék a telekadónál tapasztalható, a
bírság, késedelmi kamat is ehhez kapcsolódik nagyrészt. 

Jelentôsnek mondható az iparûzési adó hátralék is, amely-
bôl azonban egy nagyobb tétel még 2005. évvel kapcsolatos,
és behajtása többszöri eljárás után sem volt sikeres.

A könyvvizsgáló megjegyzés nélküli jelentést bocsátott ki
a 2008. évi zárszámadásról, valamint szóban gratulált az ön-
kormányzatnak a kiemelkedô teljesítményért.

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Már 40 millió jut az óvodára -

sikeres évet zárt az

Önkormányzat

Behajtható hátralék Kivetés 2009. évre I. negyedévi befizetések    Befizetés    Hátralék 
     2008. 12. 31. 2009. 03. 31.

Építményadó            243 051        4 820 650         2 499 199    49,36%      154 177
Telekadó       14 486 577      23 489 120         6 627 960    17,45% 19 603 177
Magánszemélyek komm.               209 864        2 939 820         1 524 300    48,40%      155 474
Vállalkozók komm.              30 564           338 300            268 633    72,83%         -
Iparûzési adó         2 013 397      10 336 350         6 182 020    50,06%      N/A
Gépjármûadó            535 300      17 132 440         4 211 248    23,84%   4 890 272

Összesen       17 518 753      59 056 680       21 313 360 24 803 100

Tordas Község Önkormányzatának

2008. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

ÖSSZESÍTÔ TÁBLA (adatok ezer Ft-ban)

megnevezés módosított teljesítés %-os arány
elôirányzat

BEVÉTELEK
mûködési költségvetés bevételei   184 519 211 214 114,47
felhalmozási bevételek   -     1 017     0,00
költségvetési támogatás   119 958 119 958 100,00
költségvetési bevételek összesen   304 477 332 189 109,10

finanszírozás bevételei          569   -     0,00
függô bevételek   -   - 5 004     0,00
pénzforgalom nélküli bevételek       7 666     7 666      100,00

bevételek összesen:   312 712 334 851      107,08

KIADÁSOK
személyi juttatások   138 088 138 572 100,35
munkaadót terhelô járulékok     43 936   45 101 102,65
dologi kiadások     76 642   73 136   95,43
mûködési célú támog.     18 016   16 879   93,69
mûködési pénzeszköz átadás       2 694     2 802 104,01
ellátottak támogatása     11 331     7 875   69,50
mûködési költségvetés   290 707 284 365        97,82
  
felújítás, beruházás       4 548     4 557 100,20
felhalmozási kiadások       4 548     4 557 100,20

finanszírozási kiadások     17 457   17 457 100,00
függô kiadások    - 1 833     0,00

kiadások összesen:   312 712 304 546        97,39

Bevételek-kiadások    30 305  
Elôzô évi függô tételek      4 995  
Záró pénzkészlet    35 300  
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Önkéntesek az új óvodáért

Az új óvoda az önkormányzat költségvetésében elkülöní-
tett összegbôl, kisebb pályázatokból, adományokból, támoga-
tásokból fog felépülni. Az építkezéshez sok-sok társadalmi
munkára is szükség van. Sokan jelezték már a polgármester
úrnak, a hivatali dolgozóknak és a képviselôknek, hogy szíve-
sen részt vennének az építkezésen. Ebbôl jött az ötlet, hogy
formát kellene adni a felajánlások összegyûjtésének, hogy ren-
delkezésre álljon egy lista elérhetôséggekkel, amit bármikor
elô lehet venni, és felhívni a felajánlókat. Ezzel megteremthetô
a szervezett munka, és elkerülhetô a torlódás.

Minden utcából felkerestem egy-két lelkes anyukát, apu-
kát, nagymamát, akik szívesen vállalták, hogy minden házhoz
bekopogva összegyûjtik, ki miben segítene az új óvoda építé-
sénél.

Május utolsó és június elsô heteiben fel fogják Önöket ke-
resni személyesen. Kérjük, elôzetesen gondolják végig, milyen
munkában vennének részt szívesen, mikor, milyen idôtartam-
ra, ötleteikkel segítsék az önkéntesek munkáját. A lenti táblá-
zatból látható, milyen információkra lenne szükség, ez segíthet
a gondolkodásban.

Akikkel találkozni fognak, és akiknek elôre is köszönjük az
önkéntes munkát: Cravero Teréz, Barátki Hajnalka, Béres Ma-
rianna, Blaskóné Király Zsuzsanna, Derecskei Anita, Erdélyi
Rita, Kárpáti Zsolt, Király Krisztina, Müller Anikó, Nagy Ilo-
na, Németh Renáta, Popelkáné Katinka, Porczné Simon And-
rea, Rózsavölgyi Judit, Simonné Bucsi Brigitta, Simonné Gabi,
Süller Zsolt, Süller Villô, Szabó Erik, Takácsné Marton Gab-
riella.

Az adatgyûjtés célja egy egységes adatbázis létrehozása a
felajánlásokról. Az adatokat az elôírásoknak megfelelôen az
önkormányzat kezeli, csak a fenti célra használja, harmadik fél
részére nem adja ki.

A létrejövô társadalmi munka jogi hátterérôl hivatalos ál-
lásfoglalást kértünk, amelyet alább olvashatnak.

Minden jelentkezônek a munka megkezdése elôtt hivatalos
szakértô munkavédelmi oktatást tart. Ez egy egyszeri alkalom
lesz, így kérünk mindenkit, hogy ha még nem is teljesen biztos,
hogy részt vesz az építkezésen, jelenjen meg ezen az oktatá-
son. Ennek részleteirôl késôbb tájékoztatjuk Önöket. Munka-
védelmi felszerelést az önkormányzat biztosít.

Az építési engedély kiadása jelenleg folyamatban van, 1-2
héten belül várható a jogerôs határozat. Az elsô néhány munka-
fázisra már vannak jelentkezôk, a felmérés nyomán történt fel-
ajánlásokat július, augusztus hónapban vennénk igénybe leg-
korábban.

Az építkezésrôl részletes tájékoztatást fogunk adni folya-
matosan az önkormányzat hivatalos lapjában, a Kisbíróban.

Amennyiben bármilyen, közérdekû kérdés merülne fel akár
a felajánlásokkal, akár a beruházással kapcsolatosan, kérjük
jelezzék az önkénteseknek, és választ adunk rá a Kisbíróban.

Mindannyian bízunk benne, hogy az az összefogás, ami jel-
lemzi a tordasi embereket, ismét meg tud mutatkozni, és közös
erôvel megépülhet az új óvoda. Mindenki, aki ebben részt vál-

lal, nemcsak saját gyermekéért, unokájáért tesz, hanem a jövô
nemzedékéért is!

Hajbin Tímea

Anyagilag is támogathatja azóvoda építését. Kérjük ado-
mányát fizesse vagy utalja a Tordas Község Önkormányzata
által 2004-ben alapított, kiemelten közhasznú közalapítvány
támogatások céljára fenntartott számlaszámára:

 11600006-00000000-22752262

Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját: „ÚJ
OVI”. Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét
nyilvánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közlemény-
ben: „nem nyilvános”. Támogatásáról kérésére igazolást ad ki
a kuratórium elnöke. Ehhez kérjük küldje el a következô
adatokat az alapítvány címére:
- Befizetô neve
- Címe vagy székhelye
- Adószáma, adóazonosítója
- Befizetés összege és idôponja.
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.

Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befi-
zetheti ugyanerre a számlaszámra. Támogatását ezúton is
köszönjük!

TÁRSADALMI MUNKA

A társadalmi munka nem keletkeztet munkajogviszonyt,
mert annak alapvetô elemei hiányoznak. A társadalmi munka
esetében nem alakul ki alá- és fölérendeltségi viszony a dol-
gozó és a munkát igénybe vevô között, nincs ellenérték fizetési
kötelezettsége a munkát igénybe vevônek, és nincs széles körû
utasításadási joga sem.

A társadalmi munka jogi szempontból olyan atipikus pol-
gári jogi jogviszonynak tekinthetô, amely alapján az egyik fél
ingyenesen végez munkát a felek közötti megállapodás, meg-
beszélés szerint, a másik fél pedig ezen ingyenes teljesítést
elfogadja. Ezen jogviszonyt bármelyik fél jogosult azonnali
hatállyal felmondani, megszüntetni.

A fentiek alapján tehát ebben a körben fel sem merülhet a
munkaviszony létesítése, vagy a „feketemunka” lehetôsége.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a munkát igénybe vevôt
a munkavégzés tekintetében ugyanúgy köti a munkavédelmi
elôírások betartásának, betarthatóságának kötelezettsége, a
feltételek biztosítása, mintha munkaviszony keretében alkal-
mazná a társadalmi munkát végzô személyt, csak ebben a kör-
ben ezen kötelezettség esetleges megszegése nem munkáltatói,
munkajogviszony szerinti felelôsséget, hanem polgári jogi kár-
térítési felelôsséget alapoz meg.

Budapest, 2009. április 1.

Dr. Giró-Szász János ügyvéd

Tordas Község Önkormányzatának

2008. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Felhalmozási kiadások részletezése (ezer Ft)

Megnevezés    Összeg

Óvoda tervezés      2 319
Hangya híd és járda építés         820
Szabadtéri színpad felújítás         749
Fûkasza vásárlás (pályázati pénzbôl)         290
Hangszer vásárlás (Mûvészeti Iskola)         282
Iskola tetôtér felújítás           73
Védônôi szoba berendezés           24

Mindösszesen      4 557

Tordas Község Önkormányzatának

2008. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

Követelések összetétele (Ft)

Megnevezés     Összeg
Szemétszállítási díj (belterület)      840 161
Szemétszállítási díj (Öreghegy)        86 693
Lakbér hátralék kérelem miatt      319 136
Közterület használat        43 200
Csatorna díj   2 881 519
Óvoda túlfizetés         -8 369
Adó hátralék 27 204 737
  ebbôl telekadó 14 563 777
  iparûzési adó   5 263 707
  bírság, pótlék   4 860 746
Mindösszesen 31 367 077
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Segédmunka
Nehéz fizikai munkát vállal-e?
könnyû fizikai munka építkezésen
anyagmozgatás
tereprendezés
Milyen szakember mellett dolgozna szívesen?
Miben van gyakorlata?

Szakmunka
kômûves, ács, asztalos, lakatos, burkoló, festô-mázoló, 
fûtés-, vízszerelô, villanyszerelô, stb.
Mihez van szakképesítést igazoló papírja?

Munkagép kölcsönzés (minôsítés kell hozzá)

Egyéb könnyebb fizikai munka
fúrás-faragás, takarítás, ablakpucolás, stb

Fuvarozás
billenôs / fix platós / konténer

Építôanyag (egyeztetés szükséges az építésvezetôvel)
megmaradt építôanyag
diszkont áron hozzáférhetô építôanyag

Egyéb tárgyi felajánlás
kültéri játékok, beltéri játékok, bútorok, felszerelések 
(konyha, kiszolgáló helyiségek, öltözôk, stb.)
talicska, vödör, kanál, vízmérték, kalapács, szeg, stb.
gyorssegély felszerelések (sebek ellátására pl.)

Szellemi munka
pályázatírás
támogatás-kérô levelek írása, postázása
képgaléria létrehozása az építkezésrôl
adminisztráció, telefonok intézése a Községházán
stb.

Orvosi, ápolónôi ügyelet
telefonos ügyelet rosszullét, kisebb balesetek esetére

Gyermekfelügyelet
csoportos gyermekfelügyelet amíg a szülôk dolgoznak (a   
szomszédos parókián)

Kertészkedés (csak a legvégén)
kerttervezés, növényfelajánlás (kerttervezés után), ültetés, 
locsolás

Dekoráció, berendezés
függönyvarrás, épületdekoráció, falvédôk, képek

Sütés, fôzés (munkát végzôk ellátása)
pogácsa, zsíros kenyér, süti, stb., bográcsozás

Étel, ital
étel, ital felajánlások a hétvégi munkákra
bográcsozáshoz, zsíros kenyérhez alapanyag
zöldség, gyümölcs

Mikor? Mikor Nem?
Melyek azok az idôszakok, amikor biztosan ráér?
Mikor nem ér rá biztosan?
Hétvége-hétköznap fontos!
Mennyivel elôtte szóljunk?
Kb. mennyi idôt szán rá? Külön napok vagy egyben    
mondjuk 4 nap? (nem fontos megadni)

Nyilvánosság
Hozzájárul-e hogy neve és a munka, amiben segített, nyil-

  vánosságra kerüljön?

Csapatmunka
Ha valakikkel szívesen együtt dolgozna, és tudnának csa-
patot alkotni, jelezzék!

ÓVODA TÁMOGATÓI

PÓLÓK

Május 1-jén, a fôzônapon Hajbin Tímeával kb. 120 pólót
ajándékoztunk az óvodaépítést adományokkal támogatóknak.
Az összegyûlt 165 000 Ft támogatás a Tordas Községért Köz-
alapítvány számlájára került „cimkézett”, azaz csak az óvoda-
építésre fordítható adományként.

Úgy tervezzük, hogy a nagyobb rendezvényeken (legköze-
lebb a Bárka Fesztiválon, május 16-án) lehetôséget biztosítunk
a pólók beszerzésére. Jó hír azoknak, akik kisméretû gyerek
pólót kerestek de már nem találtak, hogy elkészült újabb 120
db. gyerek póló.

Az alábbi négy feliratú póló közül lehet választani:

Köszönjük az adományokat!

Teszár Tamás
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Február végén, az Utazás kiállításon találkoztam Turbók Jánossal, az Agárdi Popstrand fôrendezôjével. Akkor megbeszéltük,
hogy küld egy ajánlatot a Képviselô-testületnek, amit aztán április 21-én elfogadtunk.

A megállapodás értelmében minden tordasi lakos, aki ezt személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolja, 50% kedvez-
ménnyel vásárolhat belépôt a Popstrand idei rendezvényeire. Ezen felül kapunk rendezvényenként 4-4 ingyenjegyet, amelyeket
az óvodaépítésen résztvevôk között fogunk kisorsolni (természetesen minden nyertes két jegyet kap). A 36 db. ingyenjegy és az
50% kedvezmény bruttó 84 000 Ft-jába került az önkormányzatnak. Reméljük, hogy az önkormányzati támogatással sokak szá-
mára tettük elérhetôbbé ezen koncertek látogatását. Éljenek a lehetôséggel!

Teszár Tamás alpolgármester
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„Atyám! Bocsásd meg nékik, mert nem

tudják mit cselekesznek.” (Lk. 23,34)

Mint minden hétfô este, ezen az estén is próbált a dalárda.
A próba alatt az iskola mellett parkoló autómnak kiszúrták az
abroncsait, a karosszériát pedig végigkarmolták egy éles tárgy-
gyal. Ennyi a történet. Jó lenne, ha azt hihetnénk, hogy mind-
össze a napjainkban pestisként terjedô, az agglomerációból le-
szivárgó vandalizmussal állunk szemben. Még azzal is ki-
egyeznék, ha egy személyes konfliktus sajátos következmé-
nyérôl lenne szó.

Az elmúlt évek történései, ha nem is zárják ki ezeket, de
nagyon lecsökkentik valószínûségüket. Hiszen nem is volt az
olyan régen, amikor az alpolgárnester autóit leöntötték savval,
vagy megmérgezték a kutyáját. De azt sem volt olyan régen,
amikor a kapunkat „dekorálták” ki láthatalan kezek. Hajlok
arra, hogy feltételezzem, hogy a tényleges elkövetôk nincse-
nek tisztában tetteik vélt vagy valós indítékaival. Ôk mindösz-
sze így reagálnak egy hangulatra, amelyet egy maroknyi ki-
sebbség ráerôszakol falucskánkra.

Ha megfélemlítésnek szánták tettüket, akkor rossz hírem
van számukra: Nem fog menni! A tavaly februárban oly sok
jóérzésû ember által aláírt „Charta az erôszak ellen” is erre kö-
telez.

Néhány hónapja, a székelykapu körüli történéseket körül-
járó cikkemet egy Wass Albert idézettel zártam. Jobbat most
sem találtam…

„Üzenem az erdônek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erôsebb a baltánál a fa

s a vérzô csonkból virradó tavaszra
új erdô sarjad gyôzedelmesen.

S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel

hasznos anyaggá vált a föld alatt...
A víz szalad, a kô marad,

a kô marad.”
(Wass Albert: Üzenet haza)

Erdélyi Gábor

Érdemes idéznünk az  Erdélyi Gábor által emlegetett erôszak ellen
írt chartából, hiszen az aláírók üzenete sajnos napjainkban is idôsze-
rû: „Jelen aláírásunkkal biztosítjuk a károsultakat együttérzésünkrôl.
Bátorítjuk ôket, hogy ne hagyják magukat megfélemlíteni, és képvi-
selôi esküjükkel összhangban, folytassák a köz érdekében végzett igé-
nyes és önzetlen munkájukat.

Egyben határozottan felszólítjuk a hazugságokkal és maffiamód-
szerekkel félelmet és gyûlöletet szítókat, hogy hagyjanak fel azon te-
vékenységükkel, amellyel már eddig is maradandó károkat okoztak
községünknek.”

(a szerkesztô megjegyzése)

Védendô fogyasztók
A 2007. évi LXXXVI. Villamos energia törvény értelmé-

ben a szociálisan rászoruló és fogyatékkal élô ügyfelek áren-
gedményt nem jelentô, szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmé-
nyek közül választhatnak. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft.
teljes körû támogatást szeretne nyújtani a törvényi elôírások és
lehetôségek pontos értelmezésében, hogy a jogosultak értesül-
jenek az ôket érintô kedvezményekrôl, és igénybe vehessék
ezeket.

Szociálisan rászoruló ügyfelek

Mikor minôsül Ön szociálisan rászorulónak?

 Abban az esetben, ha:
 nevelôszülô,

rendszeres szociális segélyben részesül,
ápolási díjban részesül,
idôskorúak járadékában részesül,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

Mit kell tennie?

1. Nyissa meg, nyomtassa ki és töltse ki nyomtatott nagybetûk-
kel a „Tájékoztató a védett fogyasztói státuszról” c. adatlapot!

2. Szerezze be a megfelelô igazolás(oka)t:

támogatás folyósítását igazoló irat(ok) fénymásolata

otthonteremtési támogatás megállapításáról szóló jogerôs
gyámhivatali határozat fénymásolata (a gyermekek védelmérôl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 25
§-nak megfelelôen)

3. Helyezze a dokumentumokat (adatlap, igazolások) boríték-
ba, és postázza a következô címre: E.ON Ügyfélszolgálati Kft.,
Kintlevôség Kezelô Szervezet, 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
 

Fogyatékkal élô ügyfelek

Mikor minôsül Ön fogyatékkal élônek?

Abban az esetben, ha:
fogyatékossági támogatásban részesül,
vakok személyi járadékában részesül,
az adott személy (vagy utána a szülô/nevelôszülô) maga-

sabb összegû családi pótlékban részesül.

Mit kell tennie?

1. Nyissa meg, nyomtassa ki és töltse ki nyomtatott nagybetûk-
kel a „Tájékoztató a védett fogyasztói státuszról” c. adatlapot!

2. Nyomtassa ki, majd kezelôorvosával (háziorvos, szakren-
delô orvosa, stb.) töltesse ki a „Fogyatékosság jellegének iga-
zolására vonatkozó formanyomtatvány”-t! Kitöltés elôtt olvas-
sa el figyelmesen a hátoldalán található „Kitöltési útmutatót”!

3. Nyomtassa ki és töltse ki a szolgáltatás-igénylô adatlapot!

4. Szerezze be a támogatás folyósítását igazoló irat(ok) fény-
másolatát!

5. Szerezze be az életfunkciói fenntartásához szükséges beren-
dezés kezelési útmutatójában található mûszaki leírás fény-
másolatát (kizárólag ezen mûszaki adatok ismeretében tudjuk
biztosítani a szükséges teljesítményû szünetmentes-, illetve
szükségáramforrást)!

6. Helyezze a fenti dokumentumokat a borítékba, és postázza
a következô címre: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., Kintlevôség
Kezelô Szervezet, 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

Igényét nyilvántartásba vesszük, és errôl 8 napon belül Önt
írásban értesítjük.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

Félfogadási idôben a Községházán segítséget nyújtunk
azoknak, akiknek nincs számítógépük vagy nem férnek hozzá
az internethez.

Juhász Csaba
polgármester
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A SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE

KISTÉRSÉGI SEGÍTÔ SZOLGÁLAT

FELHÍVÁSA

A Szent László Völgye Segítô Szolgálat Idôsek Klubjának
tagjai és dolgozói szeretettel várják a klub közösségébe az
egyedül élô vagy magányos idôs embereket, Martonvásár, Ba-
racska, Kajászó, Ráckeresztúr, Tordas és Gyúró településekrôl.

Az Idôsek Klubja szolgáltatást intézményünk martonvásári
telephelyén, a 2462 Martonvásár Szent László u. 11. szám alatt
biztosítja.

A klubba eljutást gépkocsival történô beszállítással segít-
jük, és az igénybe vevôk számára kedvezményes étkezési té-
rítési díjat biztosítunk.

Az Idôsek Klubja tagjai részére lehetôséget biztosít a nap-
közbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvetô higi-
éniai szükségletek kielégítésére, valamint az ellátottak nap-
közbeni étkeztetésének biztosítására.

Ezen kívül érdekes programokkal, felvilágosító elôadások-
kal, fodrász, pedikûr szolgáltatásokkal állnak a tagok rendelke-
zésére.

A klubtagok rendszeres beszélgetéseket folytatnak az idôs
embereket érintô társadalmi, kulturális és családokkal kapcso-
latos változásokról, programokról. Ugyancsak rendszeresen
történik a vércukor és vérnyomásmérés, gyógyszerfelíratás
számukra.

Szeretettel várjuk a szolgáltatásunk iránt érdeklôdô idôs
embereket, akik számára, kívánságukra, térítésmentes próba-
napot biztosítunk.

Kérjük, keressenek bennünket:

Szabóné Pályi Judit dr. Rákosiné Molnár Anna
  intézményvezetô             klubvezetô
        569-127 460-656

Fôzzünk játszóteret!

Az akció 2009.
augusztus 15-ig tart!
Gyûjtsük a Knorr Delikát8
termék vonalkódjait és nyerjünk
játszóteret gyermekeinknek!

2009-ben 6 játszóteret sorsolnak
ki, 1 további játszóteret a legtöbb
pályázatot beküldô település nyer,
egy pedig automatikusan azé a
településé lesz, ahonnan a lakosság számához viszonyítva a
legtöbb beküldés érkezik.
Minél több pályázattal indul egy-egy település, annál nagyobb
az esélye, hogy a 6 regionális sorsolás valamelyikén a szeren-
csés nyertesek között szerepel (Fejér Megyébôl a beérkezési
határidô május 29, sorsolás június 9) , illetve az utolsó 2 játszó-
térért folytatott küzdelemben is az élre törhet.
A vonalkódok leadhatók az óvodában, iskolában, mûvházban,
és a családi vegyesboltokban.

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

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNK
Vajon mekkora terület erôforrásait kell kihasználni ahhoz,

hogy naponta tudjunk enni, inni, aludni, autózni, tévézni, busz-
ra ülni, telefonálni, internetezni? Mekkora területen kell gabo-
nát és spenótot termelni, disznót és marhát hizlalni, szenet, va-
sat és aranyat bányászni, fémet önteni, a futószalag mellett ap-
ró mütyüröket összerakni, utat, házat és távvezetéket építeni?

Persze nem lehet kiállni egy mezô szélére, s azt mondani,
ami itt van, az mind az enyém. De ki lehet számolni, hogy a
Földön mekkora terület kell ahhoz, hogy megtermeljük mind-
azt, amit nap mint nap elfogyasztunk és nap mint nap a szemét-
be dobunk. S voltak, akik kiszámolták. Kiszámolták a sivatag-
ban és a sivatagból élô afrikai busmanok és a felhôkarcolók
irodáiban a képernyôket bámuló öltönyös nyakkendôs mene-
dzserek esetében, s ennek a területnek a nagyságát elnevezték
ökológiai lábnyomnak. Az eredmények pedig ugyancsak el-
szomorítóak.

Ha négyen laktok egy városi lakásban, néha ugyan autóval
jársz, de inkább felülsz a buszra vagy a villamosra, csak a Ba-
latonra ugrasz le nyaralni, nem használsz túl sok áramot és
gázt, a szomszéd boltban vásárolsz hol magyar hol külföldi
árút, megeszed a rántott húst vasárnap meg a parizert reggelen-
te, a szemetet bezúdítod a ház elôtti konténerbe, szóval ha úgy
élsz, mint sok százezren vagy akár több milliónyian is Magyar-
országon, akkor 10,3 hektár az ökológiai lábnyomod. Ha min-
denki úgy élne a Földön a csecsemôtôl az aggastyánig a kínai
kulitól az ausztrál bennszülöttig mint Te, akkor még 8 másik
bolygóra lenne szükség ahhoz, hogy megtermelje az emberiség
azokat a javakat, amiket aztán mohón elfogyaszt.

Ezzel a 10,3 hektároddal bôven lemaradsz attól a kisvárosi
amerikaitól, aki állandóan autóval jár, s ha akarna, akkor se
tudna másként tenni, mert busz nincs is, hosszú repülôutakon
unatkozik, amikor nyaralni indul és óriási marhahússzeletekkel
tömi magát. Ez a benzinfaló terepjáróval járó, kövér amerikai
már 16,7 hektárt használ fel. Ha mindenki így élne, az már 13
új bolygót jelentene.

De nincs se 8, se 13 másik Föld. Az emberiség pedig egyre
csak szaporodik, s ha mindenki csak úgy szeretne élni, mint Te,
már akkor is bizony nagyon nagy gondok elé nézünk. Illetve a
gondok már itt vannak. Itt vannak a klímaváltozással, a kör-
nyezetszennyezéssel, a biológiai egyensúly megbomlásával, a
mindent elöntô szeméttel. S ezt szó szerint a saját bôrünkön
érezzük, amikor vakarózunk az allergiás kiütések miatt, köhö-
gô rohamot kapunk a közlekedési dugókban, s tehetetlenül
nézzük az évrôl évre visszatérô természeti katasztrófákat. Hol
az árvíz, hol a viharok, hol a szárazság teszi tönkre a termést,
rombolja le az útjába kerülô épületeket, teszi emberek százez-
reit földönfutóvá. S mindez azért történik, mert túl nagy lábon
élünk.

(forrás: greenenergy.hu)

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,

kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,

- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

                                       Juhász Csaba polgármester

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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ISKOLAI  HÍREK

A rengeteg tennivaló közepette alig vesszük észre, hogy
már május van és lassan a tanév végéhez közeledünk.

Visszatekintve az elmúlt hónap programjaira, a lezajlott
versenyekre, azok eredményeire, bizony most is láthatjuk,
hogy rengeteg feladat, munka és szerencsére szép eredmények
állnak mögöttünk.

Április elején iskolánk 3-4. osztályos tanulói a már hagyo-
mányos Szépkiejtési versenyen adhattak számot arról, hogy
milyen a szép tiszta beszéd, a szöveghû olvasás.
Íme az eredmények:

3. osztályban:
I. helyezett: Májer Milán
II. helyezett: Stefkó Bence

Szpisják Doroti
III. helyezett: Pápai Áron

Gál Máté

4. osztályban:
I. helyezett: Konczos Vince
II. helyezett: Schachay Károly
III. helyezett: Erdélyi Kristóf
Gratulálunk az eredményekhez.

Április 20-án zajlott le a Költészet Napja tiszteletére ren-
dezett szavalóverseny. Az aulában rövid ünnepélyes mûsor és
megnyitó köszöntötte a résztvevôket, majd külön helyszínen
zajlott az alsó és felsô tagozatosok versenye. A kisebbek pro-
dukcióit Varga Károlyné, Lázár Mária, Veres Andrea és Mi-
lichovszkiné Szalai Ilona értékelték. A felsôsök verseit Dr.
Hamza Lászlóné, Cselikovics Herta, Kosaras Péter Ákos és
Ócsai Tibor hallgatták meg, és döntöttek a helyezésekrôl. Kö-
szönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Amíg a zsûri döntés-
hozatalra vonult vissza, addig diákjaink csapatokat alakítva
egy MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÔ feladatait oldották meg,
melynek eredményét egy késôbbi idôpontban értékeltük, vala-
mennyi évfolyamon I. helyezést hirdettünk. A 3-4 fôs csapatok
jutalma édesség és a közösség elismerô tapsa volt.

A szavalóverseny eredménye a következô:

1. osztályban:
I. helyezett: Takács Réka
II. helyezett: Baranyi Panna (Gyúró)
III. helyezett: Benedek Panna

Pungor Emese

2. osztályban:
I. helyezett: Áldott Dominika (Gyúró)

Weinelt Veronika
II. helyezett: Szilágyi Szabolcs
III. helyezett: Kovács Nikol

3. osztályban:
I. helyezett: Májer Milán
II. helyezett: Pápai Áron

Horváth Fruzsina (Gyúró)
III. helyezett: Halenár Henrietta

Nyárádi Szabolcs (Gyúró)
Különdíjat kapott Falusi Csenge és Pollák György

4. osztályban:
I. helyezett: Erdélyi Kristóf

Csôgör Balázs (Gyúró)
II. helyezett: Koczkás Botond (Gyúró)
III. helyezett: Szabó Gábor

Varga Dávid (Gyúró)

5-6. osztályban:
I. helyezett: Vacsi Attila 5. o.
II. helyezett: Varga Anna 5. o.

Kónya Kitti 5. o.

III. helyezett: Mészáros Lúcia (Gyúró  5. o.)
7-8. osztályban:
I. helyezett: Sárossy Gyula

       Gladcsenko Georgina
II. helyezett: Varga Bence
III. helyezett: Petz András

Bokros Virág 7. oszt. tanuló különdíjat kapott a zsûritôl.
Gratulálunk a helyezetteknek és a versenyben szereplô vala-
mennyi diáknak.

Április 21-én az Apáczai Kiadó szervezésében bemutató
ének órákat láthattunk. A 6. osztályban Domak Anikó tanárnô,
a 2. osztályban pedig a tankönyv írója, Süle Ferenc élvezetes,
jó hangulatú óráján vehettünk részt.

Május 1-én tantestületünk is részt vett a Majálison. Jól
éreztük magunkat, jó volt a hangulat, kellemesen telt az idô.

Május 12-én a Madarak és Fák Napja alkalmából rövid
megemlékezést tartottunk a Mûvelôdési Házban, majd a „Ván-
dormadarak” címû filmet néztük meg.
A Madarak, fák napja alkalmából meghirdetett kreatív pályázat
eredményei:
Rajz:
1-2. osztály
I. Vlad Viola 1. o.
II. Pungor Emese 1. o. és Kleman Noémi 1. o.
III. Takács Réka 1. o. és Turú András 1. o.

3-4. osztály
I. Zaka Dániel 4. o.
II. Schachay Károly 4. o. és Szabó Gábor 4. o.
III. Antal Luca 3. o. és Konczos Vince 4. o.

Felsô tagozat:
I. Fülöp Attila 5. o.
II. Kónya Bence 5. o.
III. Kónya Kitti 5. o.

Kreatív munkák: felsô tagozat
I. Kónya Bence 8. o.
II. Zoltai Liza 6. o.

Boleradszky Anett 6. o.
      Zoltai Liza – foltvarrás

Kreatív munkák: alsó tagozat
I. Könyves Kata 3. o.
II. Bokros Blanka 3. o.
III. Benedek Kata  3. o.

Családi díj: Kónya család

Köszönjük a zsûritagok munkáját Kovács Erikának és Mé-
nes Ágnesnek.

A Foltvarró kör faliképet ajánlott fel iskolánknak a Mada-
rak, Fák Napja tiszteletére. Köszönjük szépen.



11

Május 12-én papírgyûjtést is szervezett iskolánk Diákön-
kormányzata. Ezúton szeretném megköszönni Kovács Árpád-
nak és Derecskei Jánosnak, hogy autóikkal végigjárták a falut
és az iskola udvarán kihelyezett konténerbe szállították a pa-
pírt. Dicséret illeti a 8. osztályos fiúkat, akik ebben segítségük-
re voltak. Megköszönöm Turda Sándornak a segítségét abban,
hogy a konténer elhelyezésre került az iskola udvarán. A papír-
gyûjtésbôl és az elôzôleg lezajlott vasgyûjtésbôl befolyt pénz
a DÖK vagyonát gyarapítja, melyet a diákok jutalmazására
fordítunk.

Május elsô napjaiban valamennyi osztály rövid ünnepi mû-
sorral köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat.

Május 22-én kerül megrendezésre Válban a Vajda János
szavalóverseny, ahol az I. helyezést elért tanulók képviselik is-
kolánkat, reméljük szép eredményekkel.

Iskolánk 2. osztálya és tanító nénije köszönetet mond Wei-
nelt Lászlónak, amiért a kertészetben fogadta és szívesen látta
a gyerekeket.

Május 27-én kerül sor az Országos Kompetenciamérésre a
4., 6. és 8. évfolyamokon.

Május 28-án Sajnovics Emléknap és Gyermeknap lesz. Az
ünnepélyes koszorúzás után a sportpályán zajlanak az esemé-
nyek, játékos sportvetélkedôk, csapatversenyek, egyéb tréfás
vetélkedôk, melynek megszervezésében segítségünkre lesz a
Gyermekvédelmi Szolgálat.

Május 29-e tanítási szünet lesz.

Május végén és június elején zajlanak az osztálykirándulások.
1. o. jún. 10-én Pákozdra
2. o. jún. 11-én Visegrádra
3. o. jún. 4-én Visegrádra

4. o. jún. 10-12 Bakonybélbe
5. o. máj. 21-24 Révfülöpre
6. o. máj. 17-19 Surány-Dunabogdányba
7. o. máj. 25-26 Szelidi-tóhoz
8. o. jún. 4-6 Balatonszéplakra megy kirándulni.

A tanév folyamán diákjaink több országos levelezôs ver-
senybe is beneveztek. Még minden verseny nem zajlott le,
részeredményeket tudunk csak.

Így a Teki-Totó elnevezésû országos matematika verseny-
ben Pajer Balázs és Pápai Áron 3. osztályos tanulók bronz fo-
kozatot értek el.

A Székesfehérváron meghirdetett „Évszakok” címû rajz-
pályázaton Kerényi Nóra 5. osztályos tanuló II. helyezést ért
el.

Gladcsenko Georgina 8. osztályos tanulónk Székesfehér-
váron a megyei helyesírási versenyen II. helyezést ért el.

Petz András 8. osztályos tanulónk bejutott az országos ké-
mia verseny döntôjébe, melynek helyszíne Eger. Gratulálunk
az eddigi eredményekhez is, sok sikert kívánunk a továbbiak-
ban.

A Benedek Elek mesemondó versenyen I. helyezést elért
tanulók jutalma, hogy Erdélyben a gyimesközéploki iskolában
képviselhetik intézményünket az általuk megrendezett mese-
mondó versenyen. Erre az eseményre júniusban kerül sor.
Utazás június 7-én vasárnap, hazaérkezés június 10-én szer-
dán.

Tanévzáró ünnepély és ballagás június 13-án szombaton 10
órakor lesz az iskola udvarán.

Ezzel ünnepélyesen is lezárul a 2008/2009-es  tanév. Azt
hiszem mindannyian sokat tettünk és dolgoztunk azért, hogy
egy sikeres iskolai évet tudhassunk magunk mögött.

Jelenleg még zajlanak a tanév végi felmérések és dolgoza-
tok, de hamarosan a tanév végi teendôk elvégzése lesz a leg-
fôbb feladatunk.

8. osztályos diákjaink búcsút vesznek az intézménytôl.
Kívánok Nektek kedves búcsúzó 8. osztályosok sok sikert és
sok szerencsét új iskolátokban, de elôtte azért kellemes, nyári
szünidôt, jó pihenést, szép élményeket.

Hasonló jókat kívánok valamennyi diákunknak, de ôket

visszavárjuk szeptemberben.
A késôbbiekben megkapott versenyeredményekrôl még az

újság következô számában szeretnék beszámolni.

Kívánok minden diákunknak eredményes tanévzárást, sok
sikert. Az iskola valamennyi dolgozójának, minden kedves
kollégámnak jó egészséget, erôt és kitartást, nagyon jó pihe-
nést a nyári szünetben. Hasonlóan kívánom mindezt a kedves
szülôknek és mindazoknak, akik az iskola életét szeptember
óta nyomon követték, segítették, munkánkat támogatták.

Somfai Sándorné
igazgató-helyettes

Szeretettel a búcsúzó 8. osztályosoknak

„Üres a fészek elrepült belôle
A dalos ajkú vidám kismadár.
Az árnyas erdôk vidám csacska ôre,
Ki tudja merre, mely határba jár.
Amint a fészket nézem elmerengve,
Az én szívem is mintha üres lenne,
Vad égô kínnal felsajogva fáj,
Üres a fészek nincs lakója már.

Üres az osztály most búcsúzik tôle
A dalos ajkú 8. osztály.
Örömmel töltött szép napok emléke,
Fülembe cseng még mint tündérvilág.
Amint az osztályt nézem elmerengve,
Az én szívem is mintha üres lenne,
Vad égô kínnal felsajogva fáj,
Üres a fészek nincs lakója már.”

A MÛVÉSZETOKTATÁS HÍREI

Utóbbi eredményeink, fellépéseink:
Április 23. 15 órakor Budapesten a Hagyományok Házá-

ban a Tordasi Pillikék és a Martonvásári Százszorszép Tánc-
együttes közösen egy órás mûsort a dott a „Figurás ifjúsági
bérlet” keretében. A téma Szék táncai, zenéje, viselete volt.

Április 30. 18 órakor a Pillikék kisebb csoportjával a tor-
dasi sportpályán májusfát avattunk. Az elsô alkalommal be-
mutatott koreográfia címe: Libalagzi, mely a Galga mentérôl
mutat be táncokat és szokásokat.

Május 8-án a szülôk segítségével Seregélyesen megyei
néptánctalálkozón szerepeltek táncosaink, a Libalagzival és
szólistáinkkal. Köszönjük a szülôknek, hogy autókkal elszál-
lítottak bennünket!
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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.

A közeljövô programjai:

A folyamatos szombati próbákkal készülünk két fesztivál-
ra.

Balatonbogláron ismét megrendezik a Méta Fesztivált,
melyre 28 növendékünkkel neveztünk ez évben is. A Libalagzi
c. táncunkat a Tûzifa citera zenekar fogja kísérni! Idôpont:
május 30-31-június 1. (Pünkösd)

Szarvason lesz a szólótánc verseny döntôje június 5-7. kö-
zött. Mindhárom párunk továbbjutott az elôdöntôrôl: Somlói
Luca, Kerényi Nóra, Szabó Kincsô, Konczos Vince, Kalamár
Botond, Oláh Balázs.

MÛVÉSZETOKTATÁS

A 2008/09. TANÉV VÉGI VIZSGÁK RENDJE

ZENE
Május 25. hétfô 16 óra
NÉPZENE (citera, népi furulya, tambura, népi ének, vonósok)
Helyszín: kerámia terem

SZOLFÉZS (a megszokott tanórák beosztása szerint)

Május 26. kedd
Magántanulóknak: 17 óra (gyúrói tanítványok és Magyar
Melinda, Liber Ágoston, Láng Fanni, Kalmár Magdolna,
Dudás Zsuzsa, Dudás András)
Helyszín: szolfézs terem

Június 2. kedd 15 óra
KLASSZIKUS FURULYA (blockflöte)
Helyszín: szolfézs terem

TÁNC
Június 8. hétfô 16 óra (összes csoport)
NÉPTÁNC
Helyszín: tornaterem

KERÁMIA KIÁLLÍTÁS
Június 8-tól megtekinthetô a kerámia teremben.

A vizsgákat vizsgabizottság felügyeli, ezért kérjük a pontos
megjelenést, megfelelô öltözetet! Igazolt hiányzás esetén pót-
vizsga: ZENE június 8-9. TÁNC június 13. (a Tordasi Kultu-
rális Napok keretében)

A VIZSGÁK EGYBEN NYÍLT NAPOK!
MINDEN ÉRDEKLÔDÔT SZERETETTEL VÁRUNK!

Az évzáró idôpontja megegyezik az általános iskolai évzá-
róval, június 13. szombat 10 óra.

A Tordasi Kulturális Nap keretében, 2009. június 13-án du.
17 órától a sportpályán lévô szabadtéri színpadon iskolánk nö-
vendékei is fellépnek, szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Külön gratulálunk két táncosunknak, kik a táncmûvész pá-
lyát választották és felvételt nyertek a Magyar Táncmûvészeti
Fôiskolára: Szabó Kincsô és Oláh Balázs.

Nagyon tartalmas nyarat, jó pihenést kívánunk a nyári va-
kációra!

Mûvészeti Iskola

Mesevár hírei (óvodai hírek)
Április 6-án óvodánk bemutató foglalkozást tartott a kis-

térségben dolgozó óvónôk számára.
Nagycsoportosaink – Erika óvó néni irányításával – na-

gyon színvonalas énekfoglalkozást mutattak be, melyben rit-
musgyakorlatok, népdalok, körjátékok és húsvéti hagyományt
felelevenítô játékok szerepeltek. Ezután egy kellemes beszél-

getés keretében töltöttük el a délelôttöt.
Április 24-én a budapesti állatkertbe mentünk kirándulni

Szollár László jóvoltából. A gyerekek már a hét elején izgatot-
tak voltak, mert mint tudjuk,  minden gyermek nagyon szereti
az állatokat. A busszal való utazást is különlegesnek tartották,
nagyon örültek neki. Óvodásaink tetszését leginkább az ele-
fánt, a zebra, a zsiráf, és a krokodil nyerte el, de természetesen
a többi állat is teljes mértékben lekötötte a figyelmüket, hiszen
mindegyiknek van valamilyen különleges, szemre való tulaj-
donsága.

A délelôtti nagy sétától annyira megéheztek a gyerekek,
hogy öröm volt nézni ôket, ahogyan falatozták az „otthonról”
hozott szendvicseket. Még egy fagylaltozásra és egy három-
dimenziós rövidfilm megtekintésére is meghívást kaptunk.
A rajzfilm a felnôttek számára is nagy élményt nyújtott, mivel
mi sem gyakran látunk ilyen elôadást.

Szerencsére az idôjárás is kedvezett nekünk, így egy kel-
lemes, érdekes, élményekben gazdag napot tudhattunk ma-
gunk mögött, melyet nagyon szeretnénk megköszönni Szollár
Laci bácsinak.

Ebben a hónapban versekkel és énekekkel készültünk kö-
szönteni a gondoskodó édesanyákat, melyet a kiscsoportosok
május 4-én a nagycsoportosok május 5-én tartandó ünnepségen
tettek meg.

Május 11-én a focipályán Kunsági László jóvoltából gyer-
mekeink megtekinthettek és ki is próbálhattak különbözô köz-
lekedési jármûveket.

Idén a gyermeknap május 22-én pénteken lesz. Erre a napra
minden szülôt szeretettel várunk, hiszen az ebéd elkészítésé-
vel, finom sütemények tálalásával, valamint a gyermekekkel
való kellemes, játékos idôtöltéssel nagy örömet szerezhetünk
csemetéinknek.

Már megint eltelt egy óvodai év! Nagycsoportosaink balla-
gásra készülôdnek, melyet május 29-én fél 6-kor a Mûvelôdési
Házban tartunk.

Ezen a napon véget ér az óvodában eltöltött játékos idô-
szak, és ôk is szembesülhetnek az iskolában eléjük támasztott
követelményekkel. Sok sikert és boldog, tanulással és izgal-
makkal teli iskolai éveket kívánunk nekik

Végül szeretnénk megköszönni Hajbin Tímeának és Juhász
Csabának az óvodások számára felajánlott joghurtokat, vala-
mint Pungorné Irmának a mézeskalácsokat.

Kiss Krisztina
logopédus
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Húsvéti Játszóház

A tavaszi szünet elsô napján, a
húsvéti játszóházban megismer-
kedhettek a gyerekek a tojásfes-
tés hagyományos módszereivel,
készíthettek sibát és húsvéti dí-
szeket, játékokat. Hasonló fog-
lalkozásokat a nyári szünet ide-
jére is tervezünk.

Veres Andrea

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Együtt...
A Majálisra gondolok - az elsô szó, ami eszembe jut róla

az, hogy köszönöm. Nem az a legfontosabb, hogy az egyéneket
név szerint kiemeljem, hanem az, hogy úgy tûnik valami fej-
lôdésnek indult. A közös munka eredménye kézzel fogható volt
a rendezvényen. A dícséret ezért  teljes mértékben a falut illeti.

Mindenki érezhette a felszabadultságot és a szeretetet. Akik
jelen voltak jól érezték magukat elôítéletek és feszültségek
nélkül. Mindenki adott magából amit tudott. Így lett teljes a
három napos rendezvény.

A reményteli kezdet után bizakodva várom a folytatást.

A Mûvelôdési Ház programjai:

Június 13-a Kulturális Fórum (szervezés alatt)

Köszönettel: Szabó Kata Borbála

III. BÁRKA
ZENEI FESZTIVÁL

Tordas

2009. május 16., 16-21.30

„Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.”
(Zsolt 33,3)

Helyszín: szabadtéri színpad (sportpálya)

Fellépnek:

16.00 Juhász Csaba és barátai

17.00 Só zenekar

18.00 This end up együttes

19.00 WHY együttes

20.00 Lakatos Project

A zenekarok között: elôadások, vásár, kézmûves foglalkozások

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A tordasi gyülekezetek és az
Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány

Majális – gyerekeknek is

Kisgyermekes anyukaként a május 1-je általában arról
szólt, hogy lesétáltunk a pályára, éppen csak körbejártuk a fô-
zôverseny részvevôit fél óra alatt, a gyerekek máris elkezdtek
nyûgösködni, unatkozni, zavarta ôket a hangos zene, így haza
is kellett mennünk.

Kellemes meglepetésként ért az idei majális. A gyerekek
már messzirôl kiszúrták a hatalmas szélforgókat és az érdekes
„sátort”, így elsô utunk oda vezetett. Ott is ragadtunk, mert
minden játék annyira tetszett az apróságoknak, hogy ki kellett
próbálnunk sorba mindegyiket. A hatalmas falovacska volt az
abszolút kedvenc, illetve a „mozgó hordó”, de lelkesen dobtak
célba a rongylabdákkal, kipróbálták a gólyalábakat, jókat ne-
vettek a néniken, akik a három személyes lépegetôkkel próbál-
tak haladni. A  teniszlabdás-bambuszrudas ügyességi játékhoz
és a mazdaggal irányítható célbatalálós játékhoz még kicsik a
lurkók, de érdeklôdéssel figyelték a nagyobbakat.

Nagyon tetszett a „berendezés”, és hogy a nagy melegben
le lehet ülni a hûs árnyékban beszélgetni, amíg a kicsik jókat
rajzolgattak, színezgettek a kicsi asztalokon.

Egyszóval végre mindenki jól érezte magát ezen a szép
tavaszi napon.

Késôbb tudtam meg, hogy a játékok helyileg, kézzel ké-
szültek, néhány jó ötlet alapján. Bár nem mindenkit ismerek,
de szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek a
játékok elkészítésében, és segítettek a gyerekeknek kipróbálni
azokat. Köszönet Szabó Katának, Kalamár Zuárdnak, Kása
Benedeknek, és a karbantartó brigádnak, hogy gondoltak az
apróságokra (és nagyobbakra) is.

Remélem más rendezvényeken is viszont láthatjuk és újra
kipróbálhatjuk a játékokat!

Egy tordasi anyuka
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Milyen élmény fogyatékos gyermeket
nevelni, sérült emberrel élni?

…Amikor gyermeket vársz, az olyan, mintha egy csodála-
tos utazást terveznél - Itáliába.

Vásárolsz egy csomó útikönyvet és nagyszerû terveket ké-
szítesz. Még néhány praktikus kifejezést is megtanulsz olaszul.
Izgulsz, készülôdsz és várakozol.

Több hónapnyi feszült várakozás után végre eljön a nap.
Összepakolod a csomagjaidat és indulsz. Néhány órával ké-
sôbb a repülô megérkezik. A légikisasszony ott áll és megszó-
lal: Üdvözöljük Hollandiában!

Hollandia?! - kérdezed. Hogyhogy Hollandia? Én Olasz-
országba indultam! Nekem Olaszországban kellene lennem.
Egész életemben arról álmodoztam, hogy Olaszországba men-
jek!

De az utazási terv változott: a gép Hollandiában szállt le, és
maradnod kell. Nem borzalmas hely, de más. El kell indulni,
tájékozódni. Új útikönyveket kell vásárolni. Meg kell tanulni
egy más nyelvet. És itt sok új emberrel lehet megismerkedni.
Lassúbb hely ez, mint Olaszország, kevésbé hivalkodó. Mi-
után lélegzethez jutsz, körülnézel és rájössz, hogy Hollandiá-
nak vannak szélmalmai… ez a  tulipánok és Rembrandt hazája.

De mindenki, akit ismersz, Itáliával van elfoglalva…
Mindenki azzal büszkélkedik, hogy milyen csodálatosan érezte
ott magát.

Te az életed hátralévô részében mondogathatod, igen, az az
a hely, ahová én is indultam… hogy nem jutottál el, az efölött
érzett fájdalom soha nem fog elmúlni. De ha egész életeden át
azon keseregsz, hogy nem jutottál el Olaszországba, soha nem
leszel képes szabadon örülni a nagyon különleges, nagyon
kedves dolgoknak… Hollandiában.

Szívbôl köszönöm
Két évvel ezelôtt véletlenül vetôdtem Tordasra, aztán az

élet úgy hozta, hogy kis családommal együtt itt ragadtam. 
Nagyvárosból érkeztünk, mégis megtetszett ez a település

és a falusi életforma. Úgy döntöttünk, hogy egész addigi éle-
tünket megváltoztatva munkahelyet váltok (nyitottam egy csa-
ládi napközit), szabadidônk eltöltésének más formát keresünk
(növénytermesztés, állattartás) és a helyi közösséget megis-
merve beilleszkedünk. A faluban tartott rendezvények többsé-
gére elmegyünk és mindig nagyon jól érezzük magunkat. Így
történt ez a Majálison megtartott duatlon versennyel is.

A kiírásnak megfelelôen reggel megjelentünk a sportpá-
lyán, hogy gyermekeim a versenyen elinduljanak. A lányom
néhány instrukció után megtalálta a helyét, a fiammal – mint
mindig – most is minden másképp ment. A több napos lelki
felkészülés után végre leregisztráltattuk magunkat, de a rajt-
számtól és az orvosi vizsgálattól annyira megijedt, hogy in-
kább a versenyrôl is lemondott. Végül a közszemlére kitett
ajándékok esetleges megszerzésének kecsegtetô gondolata
gyôzött és kigurultunk a start vonalról. Erôs hajrába kezdtünk,
az elsô pihenôt a gyúrói sportpálya után tartottuk. A melegnek,
a szép idônek és a természet csodáinak köszönhetôen a pihe-
nôk száma egyre nôtt: folyamatosan pótoltuk a folyadék vesz-
teséget, tanúi lettünk a cincérek táncának, találtunk néhány
szál különleges virágot, rengeteg tehenet fedeztünk fel, me-
lyekrôl hosszasan viccelôdtünk a véget nem érô versenytáv so-
rán. Aztán elérkezett a pillanat: beértünk a célba.

A verseny szervezôi megvártak minket az eredményhirde-
téssel, sôt… teljesítményünket értékelendô fiam különdíjat ka-
pott: azt a labdát, melynek megszerzésére az induláskor pályá-
zott.

Óriási élmény volt ez a nap, lenyûgözött a szervezôk fi-
gyelmessége, toleranciája.

Szívbôl köszönöm!

Illés Virág

Duatlon

2009. május 1-én a Tordasi Majális-Sportnap keretében
harmadszorra rendeztük meg a Tordas Duatlon versenyt. Az
idén 44 versenyzô nevezett be, és a következô eredmények
születtek:
Ifjonc kategória (6-10 év), fiúk:
I. hely Szabó Gábor
II. hely Benkô Márton
III. hely Schachay Károly

Ifjonc kategória (6-10 év) lányok:
I. helySzabó Imola
II. helyTölg Rita Imola

Ifjonc kategória (11-14 év) fiúk:
I. hely Kónya Bence
II. hely Szabó Péter
III. hely Balassa Szilveszter

Suhanc kategória (férfi)
I. hely Pántya Bertalan
II. hely Sárossy Gyula
III. hely Nagy Gábor

Suhanc kategória (nô)
I. hely Cseh-Szombathy Orsolya
II. hely Balogh Anett

Éltes kategória (férfi)
I. hely Vogl Péter
II. hely Máthé Domokos
III. hely Turú Gábor

Éltes kategória (nô)
I. hely Blaskó Boglárka
II. hely Botta Veronika
III. hely Halenár Krisztina
Különdíj:
Legifjabb versenyzô: Turú András
Legtapasztaltabb versenyzô: Téglás Lajos

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét,
akik közremûködtek, hozzájárultak a verseny színvonalának,
jó hangulatának és biztonságban való lebonyolításának megva-
lósításában: Tordas Község Önkormányzata, Györgyi ÁBC,
Mentôállomás – Martonvásár, Mészáros bolt, Polgárôrség –
Tordas, Viki ÁBC, Rendôrkapitányság – Gárdony, Bradák
György, Turú Gábor, Mihovics család - Martonvásár, Pápai
Gyula, Szilágyi, Kónya, Vlad család, Botta Zsolt, diák segítô-
társaim, Vasvári Pál, a verseny technikai részét levezetô Turda
Sándor és a hölgyek: Zita, Márta, Kinga, Családi bolt, Sajno-
vics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény.
Egy év múlva újra Tordas Duatlon!!!

A Duatlon után a Tordas SE cselgáncs szakosztálya egy
sikeres bemutatót tartott, amit nagy élvezettel tekintett meg
számos érdeklôdô. Sikeres volt az Orosz Zsuzsa testnevelô
által tartott aerobic bemutató is.

Kalamár Domokos testnevelô
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WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

Tippek májusra-júniusra, hogy ne maradjunk webes újdon-
ságok nélkül.

1. www.sziget.hu/gyereksziget - június 6-ikán indul a T-Home
gyereksziget. Megint lesz Halász Judit, Gryllus Vilmos, Ko-
lompos, kézmûves foglalkozások, cirkusz és mindenféle játék.
Részletes program a site-on.

2. www.telesport.hu – nemzetközi díjat nyert az MTV sport
site-ja. 1500 pályázó közül lett a „Website of the Year” díj
nyertese, elsôsorban azért, mert kiválóan valósították meg az
internet és a televízió együttmûködését.

3. www.cokeclub.hu - Júniusban startol a Balaton parti Coke
Club fesztivál. Az idei három MTV Icon az EDDA, Demjén és
a Hungária lesz, az ô számaikat dolgozzák fel más zenekarok
3 nagy koncerten. A site-on a programon kívül több interaktív
szolgáltatást és Coke TV-t is találunk majd, érdemes lesz
visszatérni.

4. A közelmúltban megújultak a mobilszolgáltatók, a www.t-
mobil.hu és a www.djuice.hu is új köntösbe bújt és új szolgál-
tatásokkal gazdagodott.

5. www.jegymester.hu - Talán a legjobban használható és leg-
nagyobb jegyértékesítési portál. Ha színházba, kiállításra vagy
egy jobb koncertre keres az ember belépôt, érdemes itt is körül-
nézni.

6. www.holtankoljak.hu – A benzin- és dízelár keresô meg-
mondja, hol tudunk olcsón tankolni. A tordasi benzinkút sajnos
nincs az adatbázisban, de a martoni árakat ellenôrizhetjük.

7. www.bankkartya.hu – Nagyon hasznos, bankoktól független
összefoglaló oldal, alapfogalmakkal, ATM keresôvel, kártya-
használati tippekkel, összehasonlító szolgáltatásokkal.

8. www.allatibolcs.hu – Ha már pénzügyek, érdemes egyszer
megnézni a lassan két éve futó CIB állati doki site-ot. Sikerült
végre egy olyan banki site-ot csinálni, ahol viszonylag köz-
érthetô módon magyaráznak meg pénzügyi fogalmakat, embe-
ri nyelven dolgoznak fel befektetésekkel, gazdasággal, pénz-
ügyekkel kapcsolatos témákat.

9. www.praktikerwebshop.hu – A Praktiker a közelmúltban
indított egy webshopot. Kicsit sárga kicsit még savanyú, de
legalább elkezdtek lépegetni az interaktív világában. 7/24 on-
line chat vevôszolgálat még nincs, egyszer talán azt is megér-
jük.

10.  www.blogsearch.hu – Blog kedvelôknek egy hasznos „tér-
kép”. A blogsearch utat mutat a végtelen sok hazai blog renge-
tegében. Azt mondják magukról, a legnagyobb magyar blog-
katalógus.

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

TORDAS.HU HÍRLEVÉL

 Az önkormányzati honlap új szolgáltatása április 14.
 óta elérhetô a hírlavélre feliratkozók számára.
 Ne maradjon le a legfrissebb információkról!
 Iratkozzom fel hírlevelünkre!
                                      Teszár Tamás alpolgármester

SOROZAT A VESZÉLYES
GYOMNÖVÉNYEKRÔL

Visszavonhatatlanul beköszöntött a TAVASZ (nyár). A szí-
vünk megdobban, tüdônk kitágul. A zárt térbôl a természetbe
vágyunk. A tél „sebeit” begyógyítjuk, környezetünket „csi-
nosítjuk”. Vannak bizonyos esetek, amikor nem kívánt helyze-
tek is elôállhatnak, melyekre érdemes figyelni.
- Közterületen, de a kertünkben is egyre gyakrabban megjele-
nik az Aranka (Cuscuta), gyökérnélküli parazita (élôsködô)
gyomnövény. Halványsárga színû, fonálszerû a szára. A nö-
vényeket hálószerûen bevonja. Azokból táplálkozik. A gazda-
növényt gyengíti, sôt el is pusztítja. Ezáltal nagy károkat okoz-
hat. Az Aranka veszélyes gyomnövény! Irtani kell!

Semmiképp ne rakjuk a komposztba. Ne etessük fel az álla-
tokkal. Mindenképpen el kell pusztítani, a gazdanövénnyel
együtt! Kézi kaszával lekaszáljuk, a területrôl elszállítjuk,
majd mélyen elássuk, vagy elégetjük, vagy totális gyomirtóval
elpusztítjuk a gazdanövénnyel együtt és azután elássuk, vagy
elégetjük (semmiképpen ne damilos fûkaszát használjunk,
mert ezzel a fertôzô gócot szétterítenénk).

A föld és terület tulajdonos, törvény által elôírt kötelessége
a veszélyes gyomok irtása. (VIGYÁZAT! Helyi önkormány-
zati rendelet tiltja a közterületen GYOMÍRTÓ SZEREK hasz-
nálatát. Egyéb növényvédôszer alkalmazása is elôírásokhoz
van kötve. Pl: Munkaegészségügyi- élelmezésügyi várakozási
idô, veszélyességi fokozat, környezetvédelem és felhasználási
terület.)

Cuscuta
 (Aranka).

Közreadta: Derecskei János

KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁS

Hétfôn és szerdán

13.30-tól 16.30-ig várom

a régi és a leendô olvasókat.

Varga Szabolcsné
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GYEREKOLDAL

Bodnár István: Lombozz május

Lombozz május éjszaka.
Harmat- kelyhe orgona.

Párosával vadnyulak
szaglásszák a bokrokat.

Szirom borzong roskadó.
Ezüst lócán holdanyó.
Tocsogtatnák talpukat
bóbiskoló bús ludak.

Sugár-ingben ég-mezô.
Hûvös az éj, peng a kô.
Tüsszögnek a kerten át,
 nedvesorrú kis kutyák.

Így írtok ki:

Óriásországban

(elbeszélés elírással)

Utam során Óriásország határára érkeztem. Akkora legény
ôrizte a határt, hogy toronynak is beillett volna. Miután elbán-
tam vele, beléphettem Óriásországba. Nagyon furcsa táj volt.
Még soha életemben nem láttam ekkora fákat. A leveleik szûr-
nek is jók lettek volna. A szúnyogok hatalmasra nôttek. Akko-
rák voltak, mint az ökrök. Sok szúnyogot lekaszaboltam a kar-
dommal, mikor felém repültek. Hát még a varjak mekkorák
voltak? Azon nagyon elcsodálkoztam. Így ballagtam, és nem
gyôztem csodálkozni azon, amit láttam. Amint mentem, men-
degéltem az óriáskirály vára elé érkeztem. A hatalmas palotá-
nak a  kapuja is nagy volt, szinte az égig ért. Bementem a
nagykapun, mert kiváncsi voltam rá. Bent is volt mit néznem,
mivel a király a fiaival éppen ebédelt. Akkor döbbentem meg
igazán, amikor láttam, hogy mit ebédelnek! Csupa kôszikla
volt a vacsorájuk. Az  óriások királya azt mondta, hogy ebédel-
jek velük, különben velem sózzák meg az ételt. Egy kisebb kô-
darabot kértem az óriásoktól, azt jól meglódítottam és úgy elta-
láltam vele a királyt, hogy holtan esett össze. Az óriások na-
gyon elszomorodtak, és engem kértek fel királyuknak. Azért
esedeztek, hogy ne bántsam ôket, és akkor jobbágyaim lesz-
nek.

Egy sípot kaptam tôlük és megígérték, hogy ha bajba jutok
a síp hangjára nálam teremnek. Az óriások örök hûséget fogad-
tak nekem.

Varga Anna 5. osztály

Vacsi Attila (5. osztály): Szerelem

Csodás dolog a szerelem.
Remélem egy lány tetszését elnyerem!
Szeretetben élünk majd egymással,
Nem csaljuk meg egymást soha, senki mással.
Lesz majd nagy esküvô, románc,
Tiszta lesz szívünk, nem lesz sok bogáncs.
Költözünk szép házba, palotába,
Ki is néztem melyik falu, megyünk Kalocsára!
Lesz majd két gyerek, két kicsi lurkó,
Egyik szép, szelíd, a másik meg morgó.
Nônek, cseperednek a szép kis gyermekek,
S az öregség kútjából egyre többet mernek.
Merünk mi is többet mint ôk,
Lassan mi elhalunk, s szívünk lesz holt kô…
Ez nekem a szerelem,
De akkor nem marad egyebem.

Gyerekszáj

 A kislányomnak, egy régi kulcsot adtam játszani.
 - És hol az ajtó, amit nyitni lehet vele? - kérdezte.
 Azt feleltem, hogy fogalmam sincs. Ô csodálkozva végigmért,
és megjegyezte:
 - A kulcsot szokták elveszíteni, nem az ajtót.

Kisfiammal (3 éves) sétálunk, és lát egy lefektetett biciklit a
pázsiton:
 - Szegény bicikli, megdöglött.

Négyéves fiam sehogy sem boldogult a köhögés elleni szirupja
kupakjával, és végül azt kérdezte:
- Miért nem tudom én ezt kinyitni?
- Mert biztonsági zár van rajta, hogy gyerekek ne tudják kinyit-
ni - feleltem.
Még egyszer próbálkozott a kupakkal, aztán azt kérdezte:
- De honnan tudja, hogy én gyerek vagyok?

Hegedûs Mónika

RECEPT

Függetlenül attól, hogy már 13-14 évesen volt valamicske
közöm a konyhában való tevékenykedéshez, ifjú feleségként,
ha gyorsan össze kellett ütnöm a vacsorát, legegyszerûbbnek a
zacskós levest és társait gondoltam. Majd szerelmes pillantá-
sokkal feltálaltam.

Hm… manapság, 12 évnyi házasság után pisloghatnék
egész nap. A lányaim és a párom is néznének, mint tyúk a piros
kukoricára. Vége lett a zacskós levesek, félkész ételek korsza-
kának. Ha belegondolok a lányok még nem is találkoztak zacs-
kós levessel. Az efféle sorokat is elkerüljük az üzletekben,
mindössze a leveskocka, ami szóba jöhet. Egy tízperces porle-
ves helyett a nálunk aktualitását élô hagymalevest osztanám
meg az érdeklôdôkkel. Aktualitását úgy éli, hogy a télen rosz-
szul tárolt vöröshagymáim hajtani kezdtek, meglazultak. Nem
szeretem apróra vágni. Csúszkál, szétesik, karikára vágni vi-
szont nem jelent nehézséget.

Sajtgaluskás hagymaleves

2-3 fej vöröshagymát karikára vágva, kevés olajon megpá-
rolunk. Sót, ôrölt borsot és egy evôkanál lisztet rádobva kicsit
megpirítjuk és húslével felengedjük. No, itt nyugodtan lehet
használni leveskockát. Kb. 3 liter húslé legyen, hogy maradjon
hely a galuskák számára. 5 dkg reszelt sajtot (ami lehet keve-
rék, maradék sajt) 1 tojással és 1 púpozott evôkanál liszttel ki-
keverünk, só, bors ebbe is kerülhet, viszont vegyük figyelembe
a sajtok sósságát. Teás kanállal a levesbe szaggatjuk, majd, ha
a leves tetejére jönnek, pár percig ficánkoljanak és kész is a
levesünk. A levesbe szaggatásnál vegyük takarékra a lángot
vagy a kerámia lapon állítsunk úgy a hôfokot, hogy ne lobog-
jon a leves, mert szétrázza a galuskákat, amik igen finomak.
Már ott tartunk, hogy harc megy értük és egy adag galuska rit-
kán elég. Nincs az a leves, ami el ne fogyna velük.
Jó étvágyat!

Kunsági Gabi

ÍRISZ „NÔK a NÔKÉRT”
Április 24-én megalakult Tordason az ÍRISZ „NÔK a NÔ-

KÉRT” Tordas és Vonzása Nôk Egyesülete. Az egyesület fô
célja: az állandó segítés és egymásrafigyelés.

Tagjai között szívesen látnak tordasiakat és nem
tordasiakat egyaránt, amennyiben az egyesület céljait
elfogadják.

Toman Ilona
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110 év kegyelem

A Tordasi Baptista Gyülekezet fennállásának 110. év-
fordulóját ünnepli idén. Szeretnénk hálát adni mennyei
Atyánknak megtartó kegyelméért mindazokkal együtt, akik
valamilyen módon kötôdtek/kötôdnek gyülekezetünkhöz.

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját jubileumi

alkalmunkra, 2009. május 31-én pünkösd vasárnapjára.

Program:
10 órakor:   ünnepi istentisztelet, visszaemlékezés a
kezdetre
12 órakor:   közös ebéd
14 órakor:   kiállítás megnyitása (fotók, jegyzetek a gyüle-
kezet történetébôl),beszélgetések
15 órakor:   bizonyságtételek, beszámolók az elmúlt 10 év
eseményeirôl, közös éneklés, zenélés
Szeretetvendégség

Kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát, ebéd-
igényét, bizonyságtételre való készségét jelezze a 20/886-
32-51-es baptifonos telefonszámon! Megköszönjük, ha
gyülekezetünkkel kapcsolatos képeit is elhozza vagy
elküldi a kovacsm@ommi.hu e-mail címre.

Tordasi Baptista Gyülekezet
2463. Tordas, Dózsa Gy. u. 7.

„Elég neked az én kegyelmem …”

/2Kor 12:9/

Tordas II. Világháború utáni története

Kedves Tordasiak!

Tôsgyökeres tordasiként szeretném ismertetni Önökkel ezt
az idôszakot. Azt gondolom, nem haszontalan ezen események
ismertetése azok részére, akik a közelmúltban lettek tordasi la-
kosok.

Az a dinamikus fejlôdés, ami a Hangya Szövetkezeti idôszakot
jellemezte, a háború utáni szemléletváltás miatt lelassult, elsor-
vadt, megszûnt. Tordast 1944. december 23-án foglalta el a
szovjet hadsereg, ezen a napon új idôszak kezdôdött Tordas
történetében. Budavár ostroma alatt Tordason is szovjet csapatok
állomásoztak, nagy veszteségeket okozva a tordasiak számára.

Az állatállomány és a takarmány csaknem teljes egészében
a háború áldozata lett. Ló, szarvasmarha, sertés csak mutatóba
maradt. Tavasszal a nagy nehézségek ellenére az életet folytatni
kellett. Mindenki mindenkinek segített szinte az élet minden
területén, köszönhetôen a Tordasra jellemzô közösségi szellem-
nek, részben az egyházak, részben a Hangya Szövetkezet révén
kialakult nagyfokú szolidaritásnak. Az akkori Tordasra jellemzô
volt a közösségi élet, jól mûködô egyházi közösségek, gazda-
közösség, tûzoltó egylet, sportkör, ifjúsági közösség, színjátszó
körök, dalárda voltak a tordasi egyûvé tartozás zálogai. A tor-
dasiak a település fejlôdése érdekében dolgoztak széthúzás
nélkül. A munka hamarosan meghoszta gyümölcsét. 1948-ra az
állatállomány újra felszaporodott, a megtermett terményeket a
megindult piacokon, vásárokon értékesíteni lehetett, így a fölös
javak eladása lassan anyagi fejlôdést hozott minden szorgalmas
embernek. Az akkori kormány nagymértékben segítette a fejlôdést
a városokban, falvakban egyaránt. Parasztfiatalok dániai gaz-
dáknál tanulmányozták a korszerû mezôgazdaságot, majd ta-
pasztalataikat a Hangya Szövetkezet gyakorlatába ültették a
hazai mezôgazdaság fejlôdése érdekében. Tordasról Milichovszki
Gábor vett részt a szervezésben. A fejlôdés az 1948-as államo-
sítással politikai okok miatt elhalt, új politikai irány alakult ki.

 Varga Sándor

A Római Katolikus Egyházközség hírei

Május 17. Húsvét 6. vasárnapja (Baylon Szent Paszkál)
10 órakor liturgia

Május 24. Urunk mennybemenetele (Szûz Mária, a keresz-
tények segítsége, Lerini Szent Vince)
11 órakor szentmise - Elsôáldozás

Május 31. Pünkösdvasárnap – 10 órakor szentmise
Június 1. Pünkösd – 10 órakor igeliturgia
Június 7. Szentháromság vasárnapja – 10 órakor igeliturgia
Június 14. Úrnapja

10 órakor gitáros ifjúsági szentmise, körmenet
Június 21. Évközi 12. vasárnap – 10 órakor igeliturgia
Június 28. Évközi 13. vasárnap – 10 órakor szentmise

Visszatekintô

Március 7-én hagyományteremtô nagyböjti lelki napot tar-
tott egyházközségünk, melyet dr. Kránitz Mihály atya, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem teológia professzora vezetett. 

Nagy örömünkre sokan meghallották Krisztus hívó szavát,
így közel hatvanan vettünk részt az eseményen. A délelôtti el-
mélkedést, Szent Pál útjáról szóló vetítés követte. A közös ebéd
után lehetôség volt szentgyónás elvégzésére, majd szentmisé-
vel zártuk ezt a tartalmas napot. Köszönjük az egyházközség
tagjainak a lelkes részvételt, és az elôkészületekben nyújtott
hatalmas segítséget! Isten áldjon Benneteket!

Úrnapja

Krisztus Testének és Vérének fôünnepét, vagyis Úrnapját a
Szentháromság ünnepét követô vasárnap tartja az Egyház. Az
ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa terjesztette ki az egész latin
Egyházra a hit és a kultusz válaszaként azokra az eretnek taní-
tásokra, amelyek kétségbe vonták Jézusnak az Eucharisztiában
való jelenlétét.

Az ünnepi körmenet kibôvíti az Eukarisztia ünneplését:
közvetlenül a szentmise után az Oltáriszentséget kivisszük a
templomból, hogy a keresztény közösség a hitnek és a legszen-
tebb Eukarisztia iránti tiszteletnek nyilvános tanúságát adja.

A hívek megértik és szeretik a körmenetben rejlô értékeket:
tudatában vannak, hogy ôk „Isten népe”, ami megvallja hitét
Urának, és vele együtt halad, hogy nyilvánvalóvá váljon: „ve-
lünk az Isten”. A népi jámborság sajátos elemei, az utcák és ab-
lakok díszítése, a virágcsokrok, az oltárok, amelyekre a kör-
menet megszakításakor az Oltáriszentséget kiteszik, az imák és
az énekek Urunk dicséretével figyelve kifejezésre jutassák
Krisztusba vetett hitünket.(www.katolikus.hu)

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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Elismerés és köszönet!
Kevés olyan szívet melengetô élmény van egy település éle-

tében, mint amikor azt látjuk, hogy szépszámú felnôtt és gye-
reksereg együtt munkálkodik településének gyarapításáért, szé-
pítéséért. Ennek lehettünk tanúi Tordason az elmúlt hetekben,
amikor egyik hétvégén az értékmegôrzôk serénykedtek a köz-
területeken, majd pedig önkormányzati szervezésben folyt a
nagytakarítás, környezeti szépítés, az újjáéledô növényzet gon-
dozása.

Munkájuk eredményét mindannyian láthattuk, láthatjuk.
Megújultak a terek, az utcák, parkok. Nagyon szép lett környe-
zetünk, s Tordas lakói így is köszönthetik gyönyörû évszakunk,
a tavasz beköszöntét.

Természetesen mindenkit a legnagyobb elismerés és köszönet
illeti, aki bármilyen formában is részt vett a környezetért végzett
önkéntes munkában.

Azonban mégis kiemelném az iskola tanulóit, akik szép
számban, nagy buzgalommal és jókedvvel vettek részt a közös
munkában tanáraik s más felnôttek irányításával, akik között
szép számmal láttam önkormányzati képviselôket, tisztségvi-
selôket is. Biztos vagyok benne, hogy azok a fiatalok, akik is-
kolás korukban megszokják, s megkedvelik a közösségért végzett
munkát, s látják a felnôttek ilyen irányú példamutatását, felnôtt-
ként hasonló szellemben fognak gondolkodni a közösségért
végzett munkáról. A természeti környezet védelmérôl, az
egészséges környezet kialakításáról sokat kell beszélni a fia-
talokkal, de emellett szükség van a konkrét tettekre is. S ennek
láttuk szép pédáját a tavaszi hétvégeken.

Köszönet mindenkinek, s külön azoknak a felnôtteknek, akik
találkoztak a szorgos kis munkálkodókkal, kedves szóval, biz-
tatással, elismeréssel, a helyszínen is megköszönték az érték-
teremtô munkát. Tordas közössége ismét megmutatta egyik
létezô, valódi értékét.

Tisztelettel: Bánki Zsolt

A Tordas SE Lövész Szakosztály hírei

2009. április 18-án a Tordas SE Lövész szakosztálya minô-
sítô lôversenyt rendezett a tordasi lôtéren. A versenyen hat csa-
pat – Pontlövész Budaörs, Nagytétény Promontor Polgári Lö-
vész Egylet, Érd Városi Lövészklub, Alba Volán SC, Dunaúj-
városi Lövészklub, Tordas SE – 58 sportlövôje vett részt. A
kitûnô idôben és családias hangulatban lezajlott versenyen az
alábbi eredmények születtek.

Nyíltirányzékú kispuska 30 fekvô versenyszámban:

1. Alföldi József Dunaújváros 258 kör
2. Farkas Ferenc Alba Volán SC 238 kör
3. Barátki László Tordas SE 224 kör
4. Govnik József Tordas SE 219 kör
5. Fürst Gábor TPPLE 207 kör
6. Szabó Imre TPPLE 205 kör

Zártirányzékú standardpuska 30 fekvô versenyszámban:

1. Farkas Ferenc Alba Volán SC 284 kör
2. Nagy Gergely Dunaújváros 283 kör
3. Szatmári Zsolt Alba Volán 267 kör
4. Szlávik Attila Tordas SE 267 kör

0.22 sportpisztoly 20 lövéses versenyszámban:

1. Farkas Ferenc Alba Volán SC 176 kör
2. Fürst Gábor   TPPLE 174 kör
3. Nagy Gergely Dunaújváros 172 kör
4. Szatmári Zsolt Alba Volán SC 168 kör
5. Ispán László Tordas SE 153 kör
6. Szabó Imre TPPLE 152 kör

Központi gyújtású pisztoly 20 lövéses versenyszámban:

1. Szatmári Zsolt Alba Volán 166 kör
2. Szabó Imre TPPLE 164 kör
3. Nagy János Érd VLK 161 kör
4. Tóth Csaba TPPLE 157 kör
5. Gaigne Jenô TPPLE 153 kör
6. Sánta Attila Tordas SE 152 kör

Tordas SE Lövész szakosztálya,
Farkas István szakosztályvezetô

Virágoskert Családi Napközi
2009. év elején nyitottuk meg a Virágoskert Családi Napközit, melynek szolgáltatásairól szórólapokon és a Kisbíró februári

számában is hírt adtunk. Mégis több hozzám eljutott hír számol be arról, hogy a településen nem tudnak rólunk. Kihasználva a
nekem felajánlott lehetôséget, ismét szeretném felhívni Tordas lakosságának figyelmét arra, hogy immár ötödik hónapja mûkö-
dik egy „bölcsôde/óvoda pótló” szolgáltatás!

Számos további információ az alábbi elérhetôségen:
Tordas, Szabadság u. 19., E-mail: virag.illes@freemail.hu, Tel.: 30/393-17-06

Érdekességképpen megemlíteném, hogy a településünkön eluralkodott gyermekelhelyezési problémára való tekintettel csak
Tordason hirdettük magunkat, ennek ellenére Tordasról 2, azaz kettô család veszi igénybe szolgáltatásunkat, míg más települé-
sekrôl (Érd, Gyúró, Martonvásár, Tabajd) mégis megtalálnak.
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A rendôrség beszámolója a 2008. évrôl

A 2009. április 21-i Képviselô-testületi ülésen a rendôrség
beszámolt a 2008. év bûnügyi- közbiztonsági helyzetérôl.
Részletek a beszámolóból:

„Tordas községben 2008-ban 30 bûncselekmény vált is-
mertté a 2007-ben regisztrált 20 bûncselekménnyel szemben.
2006-ban 18, 2005-ben 23, 2004-ben pedig 32 bûncselek-
ményt regisztráltunk... a korábbi évekhez hasonlóan az összes
ismertté vált bûncselekmény (30) közül a vagyon elleni bûn-
cselekmények domináltak (20). A lakosságot leginkább irritáló
vagyon elleni bûncselekmények, így a lopások száma 5-rôl 13-
ra nôtt, a betöréses lopásoké 3-ról 2-re csökkent. Az elôzô évi
1-rôl 4-re emelkedett a rongálások száma...

Tordas Községben 2008-ban 16 fô bûnelkövetô vált is-
mertté, akik azonban meghatározóan nem a településen követ-
ték el jogsértô cselekményeiket...

2008. évben Tordas területén is jellemzôvé vált a besurra-
nás jellegû bûncselekmények elkövetése. Az elmúlt évben si-
került e bûncselekmények vonatkozásában két elkövetôi kört
is büntetôeljárás alá vonnunk... az elkövetett bûncselekmények
felderítési eredményessége 22,2 %, ami a korábbi évek 30 - 50
% körüli adataihoz képest jelentôs visszaesés. A felderítést ne-
hezítette a terület jellege, mivel az elkövetôk túlnyomó része
nem helyi lakos volt, hanem utazó bûnözô... az általuk igénybe
vett értékesítési helyek sem a területünkön találhatóak. Ezt tá-
masztják alá a közterületi szolgálat intézkedései, melyek során
több száz kilométerre levô településeken lakó személyeket iga-
zoltatnak a területen...

Tordason 2008-ban sérüléssel járó közlekedési baleset nem
történt, 3 személyi sérülés nélküli anyagi káros közúti közle-
kedési balesetnél intézkedtek munkatársaim. 2007-ben 1 sú-
lyos sérüléses, 2 könnyû sérüléses, 4 sérülés nélküli anyagi ká-
ros közlekedési baleset történt.”

A személyes beszámoló után Dr. Sági János rendôrkapitány
úr válaszolt a képviselôk által feltett kérdésekre.

Farkas Jenô aziránt érdeklôdött, hogy miért kell megbün-
tetni egy kerékpárral közlekedô idôs embert, aki megiszik
néhány pohárkával. A rendôrkapitány úr válaszában elmondta,
hogy nem tehetnek különbséget települések között aszerint,
hogy történt-e ittas kerékpáros által okozott baleset, vagy nem,
mert bármikor elôfordulhat, és minden területen egyformán
kell eljárniuk. A büntetési tételeket nem ôk szabják, elôírásokat
kell betartaniuk.

Juhász Csaba polgármester úr megkérdezte, hogy mit jelent
a körzeti megbízott, illetve milyen összeggel kellene támogatni
a rendôrséget, hogy fokozottabb legyen a rendôri jelenlét Tor-
dason. Sági úr túlszolgálat megváltásával (túlóra) lát csak
esélyt fokozottabb rendôri jelenlétre (a létszámhiány miatt),
ami tapasztalatai szerint 200 órára vetítve körülbelül fél millió
forintba kerülne az önkormányzatnak. Állandó körzeti megbí-
zott a legjobb esetben is csak hónapok múlva várható a szolgá-
lati lakásba. Már többször próbálkoztak az üresedést betölteni,
de központilag nem kaptak embert. Más körzetekbôl „elcsá-
bítani” csak akkor lehet rendôrt, ha az ottani vezetôség is hoz-
zájárul. Sági úr reményét fejezte ki, hogy esetleg a friss diplo-
mások közül idevezényelnek valakit. Mindent megtesznek az
üres hely betöltésére. A körzeti megbízott egyébként Sági úr
tájékoztatása szerint nem jelenti azt, hogy kizárólag Tordas
területén töltené el az adott személy az összes szolgálati idôt.
Általában idejük 50 %-át töltik helyben a körzeti megbízottak.

Hajbin Tímea megerôsítést kért arról az információról,
hogy a BM pályázatokat hirdetett térfigyelô kamera felszere-
lésére önkormányzatok részére. Saját tapasztalata szerint a BM
hivatalos honlapján a link nem elérhetô, a megadott telefonszá-
mot pedig nem veszi fel senki. Sági úr megerôsítette, hogy hi-
vatalos tájékoztatást már ôk is kaptak a pályázatok létezésérôl,
de részleteket még nem ismernek. Felajánlotta, hogy utánanéz
a lehetôségnek, illetve szakmai segítséget nyújtanak a pályázat
megírásához is (pontosan hova célszerû ilyen kamerákat fel-
szerelni). Felmerült az is, hogy eredményesebb lenne kistérsé-
gi szinten pályázni, így nem vonulnának a bûnözôk egyik tele-
pülésrôl a másikra.

Lejegyezte: Hajbin Tímea

Rendôrségi tájékozató
A Gárdonyi Rendôrkapitányság Vezetôje 2009. április 29-

én tájékoztatást adott a Velencei-tó Környéki Többcélú Kis-
térségi Társulás polgármesterei részére a Tó környékének köz-
biztonsági helyzetérôl az év eleje óta eltelt idôszakra vonatko-
zóan.

2008. év elejét összehasonlítva az elmúlt hónapokkal 241-
rôl 162-re csökkent az ismertté vált bûncselekmények száma.
A bûncselekmények számának csökkenésében minden bizony-
nyal jelentôs segítséget nyújtott az a közbiztonsági fokozott
ellenôrzés, amely január hónap közepétôl február hónap kö-
zepéig került elrendelésre és végrehajtásra.

Részleteiben: Gárdonyban 79-rôl 42-re, Velencén 71-rôl
51-re, Kápolnásnyéken 31-rôl 19-re, Pákozdon 31-ról 28-ra,
Sukorón 19-rôl 13-ra csökkent a bûncselekmények száma,
stagnált Nadapon (2) és Pázmánd-Vereb (6) térségében. Zichy-
újfaluban 1 bûncselekményt regisztráltak.

A bûncselekmények 75,5 %-át a vagyon elleni bûncselek-
mények tették ki, ezek közül is ki kell emelni a besurranásos
lopásokat, amelyek során nem egyszer a gépjármû indítókul-
csát magukhoz véve az elkövetôk a gépkocsit is magukkal
vitték.

A rendôrkapitányság vezetôje tájékoztatást adott arról,
hogy Martonvásár és Baracska térségére május hónapban is-
mételten fokozottan figyelni kívánnak, mely várhatóan hatás-
sal lesz az átutazó bûnözés csökkenése révén a Velencei-tó
kapuja, valamint az északi térség közbiztonságára. Több
rendôr jut Kápolnásnyék, Velence, valamint Sukoró térségébe
is.

Szorgalmazta, hogy az egymás mellett lakók fordítsanak
sokkal nagyobb figyelmet egymás értékeinek védelmére, bár-
milyen gyanús körülmény esetén értesítsék egymást vagy te-
gyenek bejelentést a Gárdonyi Rendôrkapitányság ügyeletére.

A települések polgármestereinek kérésével egyetértve fo-
kozottan kívánják ellenôrizni a lomtalanítások alatti és utáni
mozgásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lomtalanítások
mindig kiemelt bûnügyi kockázatot hordoznak magukban,
ugyanis jó alkalmat nyújtanak a terület felmérésére és a besur-
ranások érdekében bûnözôi legendák kialakítására.

BÛNÜGYI STATISZTIKA

Tordas 2004-2008.

2004 2005 2006 2007 2008
Ismertté vált bûncselekmények száma

   32    23    18    20    30
Személy elleni      1      6      0      2      3
Közlekedési      5      1      1      1      3
     Ebbôl közúti jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban

     4      0      1      1      3
A házasság, család, … elleni bûncselekmények

     0      1      0      0      0
Közrend elleni      4      0      1      1      4
     garázdaság      1      0      0      1      1
     állatkínzás      0      0      1      0      0
     egyedi azonosító jel meghamisítása

     2      0      0      0      1
     közokirat hamisítás      0      0      0      0      1
     visszaélés kábítószerrel   1      0      0      0      1
Gazdasági      0      1      0      1      0
Vagyon elleni    22    14    16    15    20
Nyomozás eredményességi mutató

40,6% 56,5% 16,7% 42,1% 30,0%
Ismeretlen tetteses felderítési mutató

36,7% 50,0%   6,3% 38,9% 22,2%
Ismertté vált elkövetôk    10      8    12      8    16
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Dr. Sági János r. alezredes ezt követôen tájékoztatást adott
a nyári idegenforgalmi szezonra történô rendôri felkészülés
helyzetérôl. E szerint július-augusztus hónapokban ismételten
mûködtetni kívánják a Szezonális Bûnmegelôzési Központot,
amely áldozatvédelmi irodaként is funkcionál majd. A techni-
kai feltételek adottak a feladatok ellátásához, továbbá várható,
hogy a rendôrkapitányság létszámát a Tó környékére történô
vezénylésekkel és rendészeti tagozatos iskolásokkal egészítik
ki.

A POLGÁRÔRSÉG HÍREI
Áttekintést ígértünk a Polgárôrség elmúlt 18 évérôl. Ehhez

segítséget kaptunk Turda Sándortól, aki a Cifka Julika által egy
pályázathoz írt ismertetôt a rendelkezésünkre bocsátotta. Az
1993-ban írt szöveg a Turda Sándor által szervezett és alapított
csapat elsô éveirôl szól.

Vezetôség

„A Polgárôrség mûködése, az eredményesség és

szervezettség türkében

Kis falunk egy Budapesttôl nem távol esô vidéken fekszik,
olyan helyen, amelyen az átvezetô bekötôút csak két falut
érint.
     Két éve fogalmazódott meg egy falugyûlésen, hogy vala-
mit tenni kéne a falubéliek biztonsága érdekében. A lakosok jó
része eljár a városba dolgozni. Napközben az idôsek és a Gye-
ses kismamák vannak otthon. Fényes nappal eltûntek pénzek,
mert a besurranó tolvajok az ilyen kis falvakat is felfedezték.
A lassan járó, idegenekkel teli autók félelmet keltettek. Rend-
ôröket elvétve láttunk, hiszen annak az egy embernek hét, -
egymástól távol esô - falu a körzete.
     A falu egy lelkes embere átérezte az asszonyok gondját.
Egy hónap múlva összehívott pár férfit. A cél világos: védjük
meg mi a falut. Akkor, ott 38 lakos döntött úgy, hogy részt vesz
ebben a munkában. Újságban, televízióban sokat hallhattunk a
Polgárôrségrôl született törvényrôl. Konkrétabbak lettek az el-
képzelések, sok jó ötlet merült fel. Újabb egy hónap után az
alakuló közgyûlésen megszaporodott az érdeklôdôk száma.
Nyolcvan ember döntött arról, hogy elfogadja a javasolt alap-
szabályzatot és létrehoz egy bíróság által is bejegyzett szerve-
zetet.
     A tagok vállalták, hogy éjszakánként járják a falut, társulnak
ketten, hárman, valamelyikük saját autóján, saját benzinkölt-
ségre. Voltak a faluban ellenzôk, akik „besúgóknak” tituláltak
bennünket. Nekik bizonyára nem volt ínyükre, hogy ezek az
emberek sok mindent látnak éjszaka. De a legtöbb ember bíz-
tatott bennünket, pénzt ajánlottak, mert maguk nem képesek
részt venni ebben a munkában.
     A körzetes rendôr és a vezetôség tagjai sokat fáradoztak
azért, hogy a tagokkal elfogadtassák az alapszabályzatban le-
fektetett elveket. Nem vagyunk rendôrök, nem igazoltatha-
tunk, nem önkényeskedhetünk. Akik ezt nem fogadták el, töb-
bé nem osztottuk be járôrözni. Ma már mindenki tudja, hogy
nyomába eredhetünk annak az idegen autónak, aki bejön a
faluba, lassan cirkál és leparkol a bolt elôtt. Megállhatunk a
közelében, de ha rossz szándékkal érkezett, nem fog a sze-
münk láttára betörni.
     A vezetôség négy tagja szervezi a járôröket, a hónap vala-
hányadik hetén. A bázisul szolgáló TSZ portán van egy naptár
is, ahol a tagok beírhatják magukat bizonyos napokra. Ma már
kialakult csapatok járnak együtt. Az idôpontok is állandósul-
tak. A legtöbb csapat a hónap egy bizonyos napján jár. Ha még-
is akad más elfoglaltság, mindig van beugró. Készült számító-
gépes lista is a naptár alapján. Ezen világosan látható volt, kik
azok, akik már régen nem vettek részt a munkában.
     A helyi Termelôszövetkezet sokat segített. Kiinduló bázi-
sunk lett a porta, ahol éjjel-nappal ügyelet van. Van telefon, -
ha a rendôrséget kell hívni, - CB központ. Egy kis szekrényben
tarthatjuk naplónkat, saját CB rádiónkat, naptárunkat, az autó-
hoz csatlakoztatható kézi reflektorunkat. Saját CB-re nem-

régen tettünk szert. Kezdetben a falu egyik intézményének
használaton kívül lévô rádióját használhattuk, de volt olyan
lakosa a falunak, aki egy kis hatósugarú kézi CB-t ajándéko-
zott szervezetünknek.
     Fél éves munkával bebizonyítottuk, hogy életképesek és
hatékonyak vagyunk. Tagtársaink egy alkalommal elfogták a
boltot feltörni készülô betörôket. Egy másik alkalommal fia-
talkorú autótolvajokat füleltek le. 50 %-kal csökkentek a falu-
béli lopások is.
     Sikereinkre már mások is odafigyeltek. A TSZ  és a helyi
Önkormányzat 50-50 ezer forintot utalt ki nekünk. Ebbôl vásá-
roltunk egy használt gépkocsit, és már egy éve is megvan,
hogy szolgálja a közbiztonságot. A TSZ-ben garázst kaptunk,
a falubéli autószerelôk karbantartják. A vállalkozók havonta
hozzájárulnak a benzinköltséghez, úgy, mint a faluban élôk
egy része. A jótékonysági bál szervezésével befolyt összeget is
a gépkocsi fenntartására fordítjuk. Az Önkormányzat rendsze-
resen segít bennünket. Mégis elôfordul, hogy saját pénzbôl
kell megtankolni az autót.
     Naponta megadott idôben találkozunk a TSZ portáján. Ki-
hozzuk a kocsit, átvesszük, beírjuk a km óra állását. A naplóba
a járôrözôk neve kerül, és átolvassuk az elmúlt idôszakban be-
írt megfigyeléseket. A napló elején vannak a fontos tudnivalók:
kit, hol lehet riasztani, ha baj van, kiket hívhatunk segítségül.
Reggel ide írjuk megfigyeléseinket, de legjobban azt szeretjük:
„Esemény nem történt”. A naplóhoz hozzájut a körzetes rendôr
éjjel és nappal is. Az ô bejegyzései és kérései is szerepelnek itt.
     Megnyugtató, hogy két szomszédos faluban is próbálkoz-
nak Polgárôrség szervezésével, ôk még nem járnak rendsze-
resen, de keressük egymást a rádió hullámain, vagy személye-
sen, hogy, ha baj van, segíthessünk.
     Fennállásunk két éves születésnapja nem messze van. Ke-
vés olyan nap volt, amikor a falu utcáit nem járta polgárôr.
Nemcsak férfiak, nôk is tagjai szervezetünknek és a járôrö-
zésbôl is kiveszik a részüket. Ma már sokan büszkék arra, hogy
polgárôrök lehetnek. Az emberek lelkesedése, szervezetünk
elnökének szorgos munkája révén, hírünk van a környéken.
     Az OPSZ-be 1991. novemberében jegyeztek be bennünket.
Lelkesedésbôl, kötelességtudatból példát adhatunk másoknak.
Anyagi gondjaink vannak, ezért a szövetségtôl ilyen irányú
segítséget várunk.”

Magyarok Szövetsége:

Javaslatok a tudatos vásárláshoz

1. Kapcsold ki a TV-t! Ha mégis a TV nézés közben szeretnél
kikapcsolódni, tudatosan válaszd ki elôre a mûsort, ami érde-
kel, és ne maradj órákon keresztül a képernyô elôtt. Kerüld a
reklámokat! (Az üzletekben kapható hirdetett termékek árába
a reklámok költségét beépítik, ez termékfajtától függôen 6-20
% közötti többlet költséget jelent, amit a Te fizetsz ki, amikor
ezeket az áruféleségeket megveszed.)

2. Írd össze, tervezd meg elôre, mit fogsz beszerezni, mire van
valóban szükséged!

3. A családod tagjaival, ismerôseiddel alakítsatok vásárlói kö-
zösségeket, gyûjtsétek össze rendszeres igényeiteket és keres-
setek meg ezekkel közvetlenül termelôket! Az élelmiszerek
közül, amit lehetséges szerezzetek be termelôtôl, állapodjatok
meg elôrelátóan, több hétre, hónapra.

4. Amennyiben szükséged van más árura is, élelmiszerek és
iparcikkek esetén elôször kutasd fel a legközelebbi piacot vagy
vásárt. Menj el, nézz körül, tapasztald meg, mit tudsz onnan
beszerezni. A kereskedelmi láncok árrése az eladásra szánt ter-
mékek árát jelentôsen megemeli (30-100%-os árrés).

5. Amennyiben üzletben vásárolsz, listával menj oda, és ra-
gaszkodj ahhoz úgy, ahogy elôre megtervezted! (Az emberek
többsége, az üzletekben jelentôs mennyiségben vásárol szük-
ségtelen, felesleges dolgokat, pedig az így vásárolt termékeken
van általában a legnagyobb árrés.)
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6. A lista összeírásánál felejtsd el az akciós szórólapokat, tá-
maszkodj saját kútfôdre, Te tudod igazán, hogy mire van szük-
séged! (Ezek a szórólapok arra szolgálnak, hogy Téged befo-
lyásoljanak, és ennek minden költségét veled fizettetik meg.)

7. Az üzletekben kerüld a nagy akciós megjelenítéseket, a rak-
lapos kihelyezéseket, a színes termékkínálókat, ezek célja az,
hogy többet vásárolj, mint amire valóban szükséged van!

8. Kerüld a saját márkás termékeket (az üzletlánc nevével fém-
jelzett, „gazdaságos”, ‚budget” és más megnevezések, vagy
azok a termékek, amelyek gyûjtôneve abban az adott boltlánc-
ban található meg , és több termékfajtát is takar). Ezek a ter-
mékek javarészt silány minôségûek, egyre nagyobb mértékben
származnak importból, ezért vásárlásukkal a hazai ipart és ter-
melôt gyengíted!

9. Ne vásárolj nagy tételben, csak akkor, ha a felhasználásban
is mértékletes tudsz lenni! (A nagyobb csomagolások, sokszor
pazarló felhasználásra ösztökélne, a nagyobb csomagból, do-
bozból, tubusból többet használnak a vásárlók.)

10. Az üzletekben keresd a hazai termékeket! Ha nem találod
amit keresel, ne röstelld jelezni az üzletben. A vonalkód (599
kezdetû) sajnos sokszor félrevezetô, sok esetben csak hazai
csomagolást jelöl és nem gyártást, és legtöbb esetben a termék,
bár magyar neve van, multi vállalatok tulajdona. Tájékozódj a
valóban hazai gyártókról!

11. Kerüld a többszörösen becsomagolt, hivalkodó termékeket!
(A csomagolás ára, annak megtervezésétôl kezdve, a gyártásán
keresztül, az abból képzôdô hulladék ártalmatlanítását is Te
fizeted. A hivalkodó feltûnô csomagolással, általában a minô-
ség hiányosságait leplezik, vagy téged ösztökélnek felesleges
vásárlásra.)

12. Hanyagold az elkészített, konyhakész, félkész élelmisze-
reket! (Ezeknek a termékeknek nem megbízható a forrása és a
tápértéke. A hosszú tárolás során elkerülhetetlen a tartósítósze-
rek használata. Az elkészítésükkel „nyert idôt” legtöbbször
értelmetlen célokra fordítod, mint pl TV-zés, mozi, vagy éppen
bevásárlás, tulajdonképpen több idôd lesz arra, hogy tovább
költhesd a pénzed.)
Fedezd fel újra a fôzés örömét, ajándékozd meg vele a családod
és magadat, használj hozzá megbízható jó minôségû alapanya-
gokat.

13. Ne hidd el, hogy az „Új/New”-jelzôvel megjelölt termék
mindig jobb.
Az alapvetô élelmiszerek esetében ez eleve kizárt, hiszen azok
az élelmiszerek tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek már
évezredek óta majd ugyanebben a formában léteznek, és szük-
ségesek.
A „nélkülözhetô” csoportba sorolható árucikkek esetében nap-
jainkban a termékek életgörbéje (amíg a gyártásukkal és for-
galmazásukkal foglalkoznak), pár év csupán, az „Új, Újabb,...”
termékek, legtöbbször nem tartalmaznak valós, csupán vélt
elônyöket, ezeknek az a célja, hogy átvegyék az „elôd” szere-
pét, a fejlesztésük vagy módosításuk költsége a termék árába
van építve, Te fizeted. A gyártásuk, elôállításuk költsége vi-
szont legtöbbször csökken, tehát nagyobb rajta a haszon.
Gondolkodj el azon, hogy szüleid, nagyszüleid mit használtak
hasonló célokra, és hogy annak használati értékén valóban ja-
vított-e a sok fejlesztés azóta, tényleg jobbak-e ezek a termé-
kek?

14. Ha úgy döntöttél, hogy megfogadsz párat az itt leírt pon-
tokból, légy magaddal szemben türelmes, de következetes is!

Légy türelmes, amíg meg nem találod a számodra legjobb vá-
sárlási forrásokat, tarts ki az elhatározásod mellett és a követke-
zetesség rövid idô alatt átalakul majd igénnyé.

Gosztola Ferenc

NEVEZETES NAPOK
Május (Pünkösd hava) - az év ötödik hónapja, nevét egy római
istennôrôl, Maiaról kapta.

Elsô vasárnap: Anyák napja

Május 1. Az EU csatlakozás napja. A munkavállalók szolida-
ritási napja. A magyar nyelvterület nagy részén május l-jére
virradó éjszaka állították, illetve állítják a májusfát.

Május 2. A magyar sport napja

Május 3. A nemzetközi sajtószabadság napja

Május 4. A magyar tûzoltók napja. Flórián a tûzoltók és tûzzel
dolgozók védôszentje

Május 8.  A Nemzetközi Vöröskereszt Napja

Május 9. Az Európai Unió Ünnepe (az európai integráció napja)

Május 10. A Madarak és a Fák Napja, A mentôk napja

Május 12. Sajnovics János születésnapja

Május 12-13-14. Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresztény
vértanúk napja (fagyosszentek). A többnyire meleg májusi
idôjárás gyakran hûvösre fordul ilyenkor, nem ritkák az éj-
szakai fagyok.

Május 15.  A Család Nemzetközi Napja (1994-ben az ENSZ
kezdeményezte)

Május 16. Nepomuki Szent János napja. A gyónási titkot meg-
ôrzô cseh vértanú a hajósok, hídvámosok, dereglyések, vízi-
molnárok védôszentje

Május 17. Távközlési világnap

Május 18. Múzeumi Világnap, Internet világnapja

Május 19.  Tömegtájékoztatás világnapja

Május 21. Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének ünne-
pe., A Magyar Honvédelem napja

Május 25. Orbán napja. Orbán a szôlôsgazdák, kádárok, kocs-
márosok védôszentje. A néphagyomány ezt a napot is a fagyos-
szentek közé sorolja..

Utolsó vasárnap: Gyermeknap

Május 31. Pünkösd: a szentlélek eljövetele, az egyház születés-
napja. Dohányzásmentes Világnap (WHO)

Június Szent Iván hónapja

Június elsô vasárnap, Pedagógusok napja

Június 1. Pünkösdhétfô

Június 5. Környezetvédelmi világnap

Június 7. Szentháromság napja

Június 8. Medárd napja: idôjárást jósló nap. A közhiedelem
szerint ha ezen a napon esik az esô, akkor negyven napig esni
fog. Az óceánok világnapja

Június 24. Szent Iván éj. Az esztendô legrövidebb éjszakáját, a
nyári napfordulót ünnepeljük e napon.

Június 27. Diabetes világnap - Cukorbetegek napja

Június 29. Péter-Pál napja. Szent Péter és Pál apostolok vérta-
núhalálának feltételezett napja.

Össeállította: Erdélyi Rita
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A tordasi Községháza
ügyfélfogadási rendje
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Martonvásár Város Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

Martonvásár Város Önkormányzat Klubház

intézményvezetô munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
- fôiskolai könyvtárosi, közmûvelôdési képzettség,

- szakmai gyakorlat (legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat),
- magyar állampolgárság, büntetlen elôélet, 18. életév betöltése

A munkakör betölthetôségének idôpontja: 2009. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kiss Gábor nyújt a 06-22-460-004 -os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helyei:
- www.kszk.gov.hu - 2009. április 30.

- www.martonvasar.hu
- Forum Martini (helyi lap)

Martonvásár Város Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

Martonvásár Városi Könyvtár

intézményvezetô munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
- fôiskolai könyvtárosi, közmûvelôdési képzettség,

- szakmai gyakorlat (legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat),
- magyar állampolgárság, büntetlen elôélet, 18. életév betöltése

A munkakör betölthetôségének idôpontja: 2009. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kiss Gábor nyújt a 06-22-460-004 -os telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye
- www.kszk.gov.hu

-  www.martonvasar.hu - 2009. április 30.
- Forum Martini (helyi lap) - 2009. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.

mûves építési
telek, gyönyörû
kilátással a mö-
götte lévô me-
zôkre. A telken
álló romos épü-
letre érvényes
bontási enge-
dély, a képen
szereplô új ház-
hoz érvényes

ELADÓ TELEK
A RÁKÓCZI U. 14-BEN!

A környékbeli utcákban hirdetett telkekhez
képest olcsóbban eladó 2092 nm-es összköz-

építési engedély. (az eladásnak nem felté-
tele az engedélyek átvétele).
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kiss

Pálné búcsúztatóján részt vettek, koporsójánál virágot

helyeztek el, valóságban vagy gondolatban velünk

voltak és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család.

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmo-
 nológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.

Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24
 órás EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörû kivizs-
 gálás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, mûtéti be-
 avatkozás elvégzését megszervezzük.
 Légzésfunkciós vizsgálat, allergológiai kivizsgálás.

Kardiológiai és tüdôgyógyászati szakorvosi képesítéshez
 kötött gyógyszerjavaslat, receptírás.
 Bejelentkezés: tel: 22/467-527, 06 20/390 1505

Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

KISTÉRSÉGI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET

ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA
Tel.: 25/492-021, 25/492-008

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. Homoki 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 - 8 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.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik öcsémet

ifj. Bárányos Istvánt utolsó útjára elkísérték, és sírjára

virágot helyeztek.

Nôvére: Jutka

Köszönettel tartozom Süller Zsolt evangélikus

lelkésznek, hogy a szokásos temetkezési napokon kívül

vasárnap rendelkezésünkre állt és Öcsémtôl végsô

búcsút vehettünk.

Köszönettel: Schuch Györgyné, Jutka RENDÔRSÉGI TELEFON
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


