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Kedves Tordasiak, kedves vendégek!
XI. Hangya napok: Egy kicsit másképpen

Immár több mint egy évtizedes hagyomány, hogy települé-
sünk szeptember közepén koszorúzással és kiállítással emléke-
zik a Hangya mozgalomra, annak alapítójára és arra a közös
munkára, mely azokban az idôkben jellemezte a települést. 

Tavaly az Árpád hét eseményei kapcsolódtak be az ünnep-
lésbe, idén egy kicsit merészebbet gondoltunk. Kirakodó és
kézmûves vásárt tartottunk, és felavattuk az önkormányzat és
az itt élôk összefogása révén elkészült alkotásokat, a Hangya
hidat és a játszóhajót.

Az ünneplés idén is az alapító szobrának megkoszorúzásá-
val kezdôdött, majd a tavalyi évben elkezdett hagyománynak
megfelelôen egy emlékfa ültetéssel folytatódott. Ezt az idei re-
neszánsz évnek megfelelôen Mátyás király tiszteletére ültettük.

Ezután került sor a Mûvelôdési Házban hagyományos ki-
állítás megnyitójára. A másnapi, hagyományt teremtetô kirako-
dóvásáron a tordasi alkotókon kívül megjelentek az itt mûködô
közösségek tagjai is (Óvoda, Foltvarró kör, Bábel alapítvány,
Szociális Otthon, Asszonykórus), valamint a szomszédos tele-
pülésen kézmûveskedôk egy része is. Ezzel párhuzamosan a
Sportpályán egy autós börzének és egy kisebb veterán jármûta-
lálkozónak és felvonulásnak lehettünk tanúi Horváth Zoltán
szervezésében. Az alsó iskolaudvaron délelôtt elkezdôdtek a
kézmûves foglalkozások és a vásározás. Itt voltak termékeikkel
a Szociális Otthon mûhelyeinek dolgozói, a martonvásári folt-
varrók, Bucsi Brigitta és a Kreatív kuckó képviselôi, akik a
gyöngyfûzésrôl, arcfestésrôl gondoskodtak. Volt még kerámia,
könyv, szörp és lekvárárus is. Támogatásért cserébe kínálták
portékáikat az óvónôk és a gyermekek szülei, a Foltvarró kör
tagjai, az iskolai Bábel alapítvány, valamint pogácsafesztivál
néven a tordasi Asszonykórus. A meglévô fasor közötti járda
mellett az íjászkodást Cseh-Szombathy Balázs és Péter tartot-
ta, az íjakat a 25. Szent Imre Cserkészcsapat biztosította.

Kora délutántól a faluban élôk és a meghívottak szolgáltat-
ták az estig tartó színvonalas mûsort. Zenéltek a tordasi Szivár-
vány együttes tagjai Vass Árpád vezetésével. Táncoltak a torda-
si Pillikék, a martonvásári Százszorszép együttes és a tordasi
felnôtt Tánckör tagjai is Németh Ildikó és Szabó Szilárd veze-
tésével. Zenélt a Tûz Lángja zenekar, énekelt a Kalevala kórus.

Az ízletes ételekrôl Bucsi István, Vasvári Pál és az önkor-
mányzat gondoskodott, a hozzávaló italok csapolását Simon
György végezte. A vállalkozó kedvûeket Bosnyák Zoltán séta-
kocsikáztatta. Turda Sándor pedig mindkét helyszínen kiszol-

gálta a sült szalonnára éhezôket. Vindisch József egész nap
fagylaltot árult, a bevételét pedig fölajánlotta a Bábel Alapít-
ványnak. A hangtechnikát Benkei Tamás kezelte, Lukácsa
László segítségével. A nap és a sör a Paul’s Angels együttes vir-
tuóz mûsorával és egy spontán táncolással ért véget.

Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben,
segítettek, hogy ez a nap megvalósuljon. Még egyszer köszö-
nöm azoknak, akik a felavatott építményeink létrehozásában
segítettek. Végül köszönöm mindazoknak, akik elfogadták a
meghívást és velünk együtt ünnepeltek.

Juhász Csaba polgármester

Október havi mottó:
„Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mt 7,14).

KEDVES TORDASIAK!
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés, 2008. szeptember 10.

A Képviselô-testület
- döntött arról, hogy 2 226 240 Ft önrészt biztosít az óvodater-
vezéshez, az egyházakat pedig összesen 200 000 Ft-tal támo-
gatta,
- megvitatta és elfogadta a 2008. évi féléves beszámolót,
- döntött arról, hogy a tordasi 0105/6 hrsz.-ú terület DNy-i ré-
szén - a jelenleg temetô bôvítésére kijelölt területet is felhasz-
nálva - támogatja a Feldhoffer kertészet fejlesztésére irányuló
kérelmét,
- hozzájárult - 6 m3 kô megrendelésével - a Szabadság utca 17.
és 19. szám alatti ingatlanok elôtt (családi napközi) egy murvás
kocsibehajtó megépítéséhez.
- meghosszabbította Angyal Erzsébet lakásbérleti szerzôdését
2009. június 30-ig,
- a Tordas, Sajnovics tér 3. szám alatti szolgálati lakást kiutalta
Domak Anikónak és Sebe Évának,
- módosította a Gézengúz Óvoda megszüntetô okiratának 4.
pontját.
-  döntött arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetû felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanul-
mányokat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hun-
garica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009.
évi fordulójához,
- úttá minôsítette a 444/16 hrsz.-ú, a Szabadság úttal párhuza-
mos, eddig is útként használt ingatlant,
- döntött arról, hogy elcseréli a tulajdonát képezô 148/2 hrsz.-
ú területébôl a Sport Büfé melletti területet (tekepálya), a közút
mellett a sportöltözôhöz hátravezetô útként használt, ugyanak-
kora területrészre. A cserével kapcsolatos költségeket Vasvári
Pál vállalta,
- nem támogatta a konyhalány 8 órás munkaidejének visszaál-
lítását, valamint a  szemétszállítási díj csökkentésére vonatkozó
kérelmeket.
- megtárgyalta az elektronikus információszabadság kérdésére
irányuló képviselôi indítványt és úgy döntött, 2008. évi terhére
nem biztosít pénzt a honlap aktualizálására, az elektronikus in-
formációszabadságról szóló törvény végrehajtására,
- elfogadta a polgármester válaszát, amelyet Farkas Jenô inter-
pellációjára adott.

Rendkívüli testületi ülés, 2008. szeptember 29.

A Képviselô-testület
- úgy döntött, hogy támogatja a Tordas Községért Közalapít-
ványt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésé-
ért kiírt pályázaton. Ehhez az Önkormányzat biztosította a tu-
lajdonában lévô, Tordas, Szabadság u. 55. sz. alatti (529/2 hrsz-
ú) ingatlant (Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház) a rajta lévô épít-
ménnyel együtt. Vállalta, hogy biztosítja legalább 5 évig az
épület Integrált Közösségi és Szolgáltató Térként való üzemel-
tetését.
- Ráckeresztúr polgármesterének megkeresésére a testület hoz-
zájárult ahhoz, hogy a ráckeresztúri szennyvíztisztító telepet a
továbbiakban a Szent László Víz Nonprofit Kft.  üzemeltesse.
- döntött arról, hogy 2008. szeptember 1-tôl Tordas Község Ön-
kormányzatának szakfeladatán látja el az óvodai és iskolai in-
tézményi közétkeztetést és a munkahelyi vendéglátást.

Rendkívüli testületi ülés, 2008. október 6.

A Képviselô-testület
- döntött az önkormányzati folyószámlahitel megszüntetésérôl,
- megbízta a körjegyzôt a helyi építési szabályzat módosításá-
nak elôkészítésével. A módosítás lényege, hogy a helyi építési
szabályzat kerítésre vonatkozó elôírásába kerüljön be az a lehe-
tôség, hogy mûvészeti, történelmi értékkel bíró kerítések és ka-
puk is épülhessenek Tordason.

Kedves Tordasiak, kedves Vendégek!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a tordasi gyaloghíd
avatásán. Rendkívüli  alkalom ez, hiszen nem sokszor esik meg
az ember életében hogy hidat avasson, vagy ezen részt vegyen.
De itt most Tordason ez történik, mert elkészült az elsô tordasi
gyaloghíd.

A híd szimbolikus mûtárgy. Összeköt. Átvezet az árok, a
patak, a folyó egyik oldaláról a másikra. Nálunk is összeköti a
Szent László-víz által kettéválasztott településrészeket. 

Összekapcsolja a sporttelepet az iskolával, a sportot az ok-
tatással, a kultúrával és így egy nagyobb, többfunkciós központ
jön létre a településünk szívében.

Egy építmény nem egyedül önmagáért van, hanem valami-
nek a része, valami célból jön létre. Egy rossz helyen felépített
szép építmény nem mûködik, de ha jó helyre építjük, kisugár-
zása van. Ilyen a mi hidunk is. Szervesen kapcsolódik a patak
két oldalán lévô élettérhez, az elôdeink által ültetett fasoron ke-
resztül a múlthoz és a kialakulóban lévô téren keresztül a jövô-
höz is. Így telik meg élettel ez az alkotás.

Ezért most nem csak a hidat avatjuk, hanem a hozzá kap-
csolódó utat és a meglévô fasort is. Ezek, mint annyi más, szin-
tén társadalmi összefogás eredményei. Összefogott a két kezé-
vel dolgozó ember a felajánlókkal és a településért felelôs ön-
kormányzattal. Ezzel igazolja, hogy lehet, hogy pár dologról
más a véleményünk, de keresnünk kell a közös céljainkat, ami-
ért igazán össze tudunk fogni, és ez a mi kis falunk.

Köszönöm azoknak, akik a kevés szabadidejüket feláldoz-
ták, akik a kevésbôl adni tudtak és létrehoztunk valamit, ami
mindannyiunké. Kívánom, hogy ezek az alkotások legyenek
hasznára mindenkinek és kívánom, hogy egyre több híd épül-
jön a szíveink között is.

Ezennel a hidat megnyitom. Egy hídon nem csak átmenni
lehet, hanem visszajönni is, ezért engedjék meg, hogy mindket-
tôt kipróbáljam és utána már szabadon közlekedhetnek rajta.

Juhász Csaba polgármester
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INFORMÁCIÓSZABADSÁG

Kérdéskör    2006. október 1.
elôtt után

Hány testületi ülés volt egy évben átlagosan? 10-12 több mint 20
Hány határozatot hozott egy évben a  Képviselô-testület? 2006-ban 96 2007-ben 269
Volt-e közmeghallgatás a falut érintô nagyobb változásokról (pl. jelentôs területek
belterületbe vonása, lakóparkok létrehozásnak engedélyezése, téglagyár kérdése)? NEM IGEN
Volt-e népszavazás a falut érintô nagyobb változásokról (pl. jelentôs területek
belterületbe vonása, lakóparkok létrehozásnak engedélyezése, téglagyár kérdése)? NEM IGEN
Tájékoztatták-e a falu lakosságát arról, mekkora a polgármester és a jegyzô bére,
milyen egyéb juttatásokat kaptak (pl. életbiztosítás, szemüvegpénz)? NEM IGEN
Tájékoztatták-e a falu lakosságát teljeskörûen arról, hogy milyen vagyontárgyak
kerültek értékesítésre, mennyiért és kinek? NEM Nem volt vagyonértékesítés
Elérhetôek voltak-e hivatali ügyintézéssel kapcsolatos nyomtatványok,
kérelmek elektronikus formában a honlapon? NEM IGEN
Volt-e információ az önkormányzat bankszámla számairól a honlapon? NEM IGEN
Volt-e lehetôség a honlapon egy külön menüponttal kérdések,
észrevételek elküldésére? NEM IGEN
Hány oldalas volt egy átlagos Kisbíró? 10-12 20-24
Hányszor jelent meg egy évben a Kisbíró? kéthavonta 2008. szep.-tôl havonta
Volt-e részletes, összegszerû felsorolás arra vonatkozóan, hogy mire
hány forintot költ az önkormányzat? NEM IGEN
Volt-e információ az adóbevételek alakulását illetôen a Kisbíróban? NEM IGEN

Örömmel újságoljuk, hogy a Jókai utcában lakó Szabó Ta-
más és családja jóvoltából a Községháza egy 4 m hosszú, 2,5
m magas szekrénysorral gazdagodott. A pénzügyi irodában
így hosszú évek után megvalósult az iratok rendezett elhelye-
zése.

A könyvtár a beszerzési tervében szereplô 170 értékes
könyvvel gyarapodott, Tóth József - Tóth Iván elsô osztályos
tanuló édesapjának - felajánlása révén.

Köszönjük!
Juhász Csaba polgármester

Közlemény

2008. szeptember 22-én aláírásra került az új óvoda építési
engedélyének elkészítésérôl szóló szerzôdés. A tervezés ára
4 638 000 Ft + ÁFA, ebbôl pályázaton nyertünk 3 300 000 Ft-
ot. A leendô óvoda elhelyezésére szolgáló telek geodéziai fel-
mérése elkészült. Az épület tömegérôl, formájáról, helyzeté-
rôl, a telken belüli elhelyezésérôl és a kialakítandó helyisé-
gekrôl az elsô egyeztetés megtörtént. Ez alapján az ÁNTSZ-
szel egyeztetve készül el a tervezési program, majd a vázlat-
tervek.

Juhász Csaba polgármester

Hajbin Tímea

„1992 óta a hivatalok tizenöt napon belül kötelesek a mûkö-
désükkel kapcsolatos információkat hozzáférhetôvé tenni bárki
számára. Senkinek nem kell indokolnia „kíváncsiskodását", és
a megismert adatokat mindenki szabadon terjesztheti... Ennek
garanciája, hogy a hivatalok makacskodása esetén a polgár pa-
nasszal fordulhat az adatvédelmi biztoshoz és a bírósághoz.
... a közügyek nyilvános vitathatósága egyszersmind azt is je-
lenti, hogy ma már nyilvános üggyé válhat, botránnyá dagadhat
egy-egy eset, amikor ... egy miniszter vagy egy polgármester
indokolatlanul az íróasztal fiókjába akarja zárni a közvéle-
ményt joggal érdeklô információkat. ... Nem tagadható, hogy
idônként felerôsödnek olyan politikai törekvések, melyek célja,
hogy jótékony homályban maradjanak kényes vagy jogsértô
döntések, és elôkerülnek olyan trükkök, amelyekkel megpró-
bálják a törvény elôírásait megkerülni.”

Az idézet az Élet és irodalom egyik számából származik és
Kerekes Zsuzsa a szerzô. A gondolatok azonban ismerôsek le-
hetnek számunkra, hiszen az Értékmegôrzôk lapjában is megje-
lent október elején, Márki Ferenc írásának részeként. Az idézô-
jel, a szerzô és a forrás megjelölése ismét elmaradt. Egyes ér-
dekes részeket is hiányolok az átvett szövegbôl, mint például:
„A rendszerváltás elôtt a „titkos ügyiratkezelés” hozzátartozott
a hivatalok normális mûködéséhez.”

Nagyon sajnálom, hogy Értékmegôrzôink vezetôségi tagja
nem tartja értéknek más emberek gondolatait, és szabadon el-
tulajdonítja azokat. Nyilván ha az elsô eset lenne, akkor beszél-
hetnénk „figyelmetlenség”-rôl, „butaság”-ról, ahogy Márki Fe-
renc maga is közreadta helyesbítését 2007. júliusában egy ha-
sonló eset után. De érdemes lenne „utána járni”, hogy a mások
tulajdonát képezô szellemi termékek lopása nem meríti-e ki
kleptománia tüneteit…

Cikkemmel nem kívánok válaszolni Márki úr sok helyen
rágalmazó, pocskondiázó és sértô kijelentéseire, csupán szeret-
ném az alábbi táblázatban összefoglalni, hogy az új Képviselô-
testület milyen lépéseket tett az elmúlt 2 év során annak érde-
kében, hogy a korábbi, minden szempontból elégtelen „infor-
mációszabadságot” kiterjessze. Természetesen tisztában va-
gyunk azzal, hogy akadnak még hiányosságok, amit meg kell
oldani. Jelen körülmények között azonban a hivatali dolgozó-
kat további feladatokkal nem lehet terhelni, a Képviselô-testü-
leti tagok pedig már így is erôn felül, idônként napi szinten több
órát dolgoznak családjuk és munkájuk mellett Tordasért, ter-
mészetesen ingyen. A kormány ehhez a kötelezôen elôírt fela-
dathoz sem biztosított semmiféle forrást. Erre az elôzô ciklus-
ban sem volt elkülönített keret Tordas költségvetésében, noha
2005. óta tudott és megoldatlan a feladat, csak a határidô esett
idén nyárra.

Szívesen látunk a feladat megoldására minden segítô kezet,
például az elôzô évek testületi üléseinek jegyzôkönyvei szken-
neléséhez, így az is felkerülhet a település honlapjára.

Gondolataim zárásaként egy költôi kérdést engedjenek meg
a témával kapcsolatosan: a 2005. évi XC. törvény az elektro-
nikus információszabadságról vonatkozik minden közfeladatot
ellátó szervre. A Víziközmû Társulat is egy közfeladatot ellátó
szerv. Tud-e bárki bármit Tordas lakosai közül annak a Víziköz-
mû Társulatnak a mûködésérôl, amely 2002. április 26-án jött
létre, a mai napig mûködik, több milliárd forintot kezel(t) – a
saját pénzünket is, az Ellenôrzô Bizottságának elnöke Márki
Ferenc, tagja Derecskei János, az Intézô Bizottságának tagja
Cifka János?
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MI IS UTÁNAJÁRTUNK
1. A Tordas Értékei újság szeptemberi számában Cifka Já-

nost kérdezték egy büntetô-eljárás kapcsán. Mivel a cikk-

ben sokat emlegetett Teszár Tamás alpolgármestert nem

kérdezték meg, fontos, hogy a a Kisbíró hasábjain tájékoz-

tassuk a közvéleményt az ügyrôl.

- Mi volt a jelenlegi feljelentés, vizsgálat elôzménye?

- Szeretném leszögezni, hogy azzal, hogy Cifka János ilyen
részletesen és egyoldalúan nyilvánosságra hozta az ügyüket,
felhatalmazott arra, hogy én is megszólaljak. Az eljárás úgy
kezdôdött, hogy 2007. február 26-án feljelentést tettem öt volt
képviselô ellen a Btk. 239. paragrafusába ütközô, hamis tanú-
zás fegyelmi eljárásban vétsége alapos gyanúja miatt. A fegyel-
mi eljárás Márki Ferenc és Farkas János életbiztosítása ügyé-
ben zajlott, és mivel a jegyzôkönyvekben nem volt nyoma an-
nak, hogy a testület ezt a juttatást megszavazta volna, az elôzô
ciklus képviselôinek vallomására is szükség volt az igazság ki-
derítése érdekében. Négy képviselô és két vendég nem emlé-
kezett arra, hogy a falu pénzébôl négy éven át fizetett életbizto-
sításokról döntöttek a jegyzô és a polgármester javára, és az
általam a testületi ülésen készített jegyzet sem rögzítette ezt.
Az öt késôbb feljelentett képviselô viszont szinte szóról szóra
ugyanazon kifejezésekkel és mondatokkal emlékezett vissza a
négy évvel azelôtti testületi ülésre, ezért felmerült a gyanú,
hogy összebeszéltek és hamisan tanúskodtak.
- A jegyzô részérôl hogyan alakult az ügy?

- A jegyzôt a fegyelmi bizottság 2007. március 12-én hivatal-
vesztéssel sújtotta, jelenleg munkaügyi bíróságon keresi az
igazát. Egyébként sikkasztás alapos gyanúja miatt feljelentést
tettem Márki Ferenc és Farkas János ellen. Ennek nyomán
2008. április 15-én a Székesfehérvári Városi Ügyészség vádat
emelt Márki Ferenc és társa ellen, hûtlen kezelés bûntette
miatt.
- A Tordas Értékei cikkben azt írták, hogy Ön és a falu által

fizetett ügyvédek taktikája volt az idôhúzás.

- A büntetôügyekben a falu oldalán nem vett részt egyetlen
ügyvéd sem, így természetesen a falunak egy fillérjébe sem
kerültek. Érthetô, hogy a gyanúsítottak minél elôbb szerettek
volna túllenni az eljáráson, de az ügyészi határozatok ellen a
feljelentônek joga van 8 napon belül panaszt tenni. A panasz-
lehetôség létjogosultságát jól mutatja, hogy a Székesfehérvári
Nyomozó Ügyészség nyomozást megszüntetô határozatával
szemben panaszt nyújtottam be, melynek nyomán a Fejér Me-
gyei Fôügyészség - nekem igazat adva - hatályon kívül helyez-
te a határozatot és a nyomozás folytatását rendelte el, a követ-
kezô indoklással: „A panasz annyiban alapos, hogy az ügyben
további tanúkihallgatásokat kell még végezni, illetôleg iratokat
beszerezni.” Szó sincs tehát idôhúzásról.
- Cifka János nyilatkozta, hogy a vizsgálat kezdetén a rabo-

sítás minden folyamatán át kellett esniük, ujjlenyomatot

vettek tôlük és lefényképezték ôket.

- A feljelentésem nyomán az ügyészség az írta: „jelen ügyben
az egyszerû gyanún túl a megalapozott gyanút kellôen alátá-
masztó, terhelô bizonyítékok álltak rendelkezésre” így nem
csoda, hogy gyanúsítottként és nem tanúként hallgatták ki
ôket. Ha az ügyészség az általam csatolt bizonyítékok alapján
gyanúsítottként kezelte az öt képviselôt, akkor tôlem, a laikus
fegyelmi vizsgálóbiztostól is elfogadható, hogy ugyanezen bi-
zonyítékok alapján - képviselôi eskümhöz hûen - feljelentést
tettem.
- Cifka János a cikk végén azt állította, hogy a Fôügyészség

azzal zárta le az ügyet, hogy a megvádoltak (Cifka János,

Fábián Jánosné, Farkas János, Farkas Jenô és Kunsági

László) bizonyíthatóan, nem követték el a hamis tanúzás

bûntettét.

- A Fôügyészség a második nyomozást megszüntetô határozat
elleni panaszomat elutasította, mert az ügyészségnek azt kellett
vizsgálni, hogy a „fegyelmi eljáráson a valósággal egyezôen,
vagy attól eltérôen vallottak az ott kihallgatott tanúk”. „...nem
állapítható meg az objektív valóság, tehát az, hogy mi hangzott
el a testületi ülésen, így az sem, hogy mi az attól eltérô, hamis
tartalmú vallomás”. Ezzel jogerôre emelkedett a Székesfehér-
vári Nyomozó Ügyészség nyomozást megszüntetô határozata,

mely szerint „az eljárás tárgyává tett cselekmény a vádemelés-
hez szükséges bizonyossággal nem igazolható”. A megszünte-
tô határozat tehát nem azt mondta ki, hogy nem vétkesek a gya-
núsítottak, hanem csak azt, hogy a bizonyítékok nem elégsé-
gesek a vádemeléshez. Cifka úr szóhasználata a hamis vád
bûntettérôl viszont tovább mutat. Eddig a hamis tanúzás vétsé-
gérôl volt szó, amelynek büntetése maximum egy év, a hamis
tanúzás bûntettét viszont a büntetôeljárás során lehet elkövetni,
ott azonban már akár öt évvel is „jutalmazhatják”. Az alapügy,
Márki Ferenc és Farkas János életbiztosításának ügye a bírósá-
gon folytatódik, ahol ismét meg fogják hallgatni a tanúkat... És
valakik biztosan hamisan tanúskodnak majd, vagy azok, akik
azt állítják, hogy volt szó az életbiztosításról, vagy azok, akik
az ellenkezôjét. Mindkettô ugyanis nem lehet igaz.

Veres Andrea fôszerkesztô

Mert elfut a víz, és csak a kô marad...

Ha a kedves olvasó az elmúlt hónapokban nyomon követte
a tordasi eseményeket, bizonyára emlékszik a Petôfi utcai szé-
kelykapu körüli furcsábbnál furcsább történésekre. Ezidáig -
mint leginkább érintett - tartózkodtam attól, hogy a község
közvéleménye elôtt ebben a témában megnyilvánuljak. Tettem
ezt annak ellenére, hogy ebben az idôszakban a kapunkat, és
rajta keresztül családomat is számos olyan atrocitás érte, ame-
lyek higgadt elviselése komoly próbatételt jelentett nem csak a
családomnak, de a község jóérzésû embereinek is. Elég csak
arra az aljas firkára gondolni, amellyel 2007 ôszén megrongál-
ták, és egyben meggyalázták kapunkat.

Református presbiterként is komoly kihívást jelentett gyer-
mekeimnek megmagyarázni Jézus szavait: „Atyám! bocsásd
meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek (Lk. 23.34)”.
Nagyszalontai születésû lévén, Arany János sorai is gyakran
eszembe jutnak: „Ha egy úri lócsiszárral/ Találkoztam s bevert
sárral:/ Nem pöröltem, -/ Félreálltam, letöröltem.” (Arany
János: Ôszikék)

Most, hogy a „Tordas Értékei” szeptemberi száma ismét
helyt adott szomszédom, Musti Tibor „levelének”, ideje meg-
szólalnom, hogy a község polgárai ne csak a rosszindulatú,
csúsztatásoktól és valótlanságoktól terhelt írás alapján alakít-
sák ki véleményüket, hanem legyen esélyük az objektív tények
megismerésére. Nagy a kísértés, hogy szomszédomhoz hason-
lóan én is soroljam azokat a törvényteleségeket, szabálytalan-
ságokat, amelyeket a szomszédságomban nap, mint nap ta-
pasztalok, de nem teszem!

A történet 2006 nyarán kezdôdött, amikor megkerestem a
jegyzôt, Márki Ferenc urat azzal a felajánlással, hogy szívesen
készítenék barátaimmal egy hagyományos, faragott székelyka-
put a falu számára. Úgy gondoltam, hogy a kapu illeszkedni
fog a község építészeti jellegét meghatározó épületek sorába
(iskola, szabadtéri színpad, és buszmegállók). Márki úr nem
lelkesedett az ötletért, inkább arra bátorított, hogy ha minden-
képpen elkészítem a kaput, akkor azt a családi házunk elé állít-
sam fel.
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Az önkormányzai választások után az új testületnek is fel-
ajánlottam, hogy szívesen felállítom a kaput. A képviselôk
egyhangúlag támogatták kezdeményezésemet, és a Kulturális
Bizottság hatáskörébe utalták a helyszín kiválasztását. A kez-
deményezést különös lelkesedéssel támogatta Toman Józsi is,
aki halálos ágyáról is egyengette a kapu sorsát abban remény-
kedve, hogy a bábáskodásával alapított mûvészeti iskola arcu-
latát, hangulatát a kapu fogja meghatározni.

Sajnos az események más irányt vettek. A Képviselô-testü-
let azon igyekezete, hogy a részletek kidolgozásába bevonja a
nyilvánosságot, kudarcba fulladt. Áldatlan viták kezdôdtek.
Egyesek a sportpálya bejáratánál, mások az iskola régi és új
épülete közötti szakaszon látták volna szívesen a kaput, de szó-
ba került még az Öreghegy is… Ellenvélemények születtek a
faragások stílusáról is, és bár Orbán Balázs századeleji leírásai
szerint is csak az a kérdés, hogy a kapu „egy indás”, vagy „két
indás” díszítésû-e, volt olyan felvetés, mely szerint geometri-
kus motívumokkal kellene díszíteni. A legmeglepôbb álláspont
mégis az volt, hogy a székelykapunkak semmi keresnivalója
egy tót identitású faluban.

Látva, hogy a székelykapu az önkormányzati választás után
felerôsödött megosztottságot tovább növeli, tavaly év elején a
felajánlásomat visszavontam. Bár eredetileg nem volt szándé-
komban, úgy döntöttem, hogy az elkészült kaput családi házam
elé fogom felállítani. Tekintettel arra, hogy akkor a kapuk és
kerítések még engedélykötelesek voltak, áprilisban építési en-
gedély kérelmet nyújtottam be. Azt a fontos körülményt, hogy
a kapu jellegénél fogva nem felel meg a hatályban lévô Helyi
Építési Szabályzatnak, mert Tordason a kapukra és kerítésekre
vonatkozóan 1,5 m magasság, és 50 %-os átláthatóság van elô-
írva, az endedélyezési dokumentációban két helyen is vastag
betûkkel kiemeltem, és kértem az egyedi elbírálást. Bár a tör-
vény 60 napot ír elô a kérelmek elbírálására, több mint 90 nap
múlva, július végén kaptam kézhez a kapu építését jóváhagyó
engedélyt. Örültem, hogy a két hét múlva esedékes jogerôre
emelkedés után is marad még elegendô idô ahhoz, hogy au-
gusztus 20-ig felállítsam, és Államalapításunk Ünnepén méltó-
képpen felavassam. Látva, hogy letelt a fellebbezési idô, annak
ellenére, hogy még nem érkezett meg jogerôs záradékkal ellá-
tott mûszaki dokumentáció, az ünnep elôestéjén felállítottam a
kaput. Építés közben kaptam kézhez azt a határozatot, amely-
ben a hatóság - szomszédom panaszára hivatkozva - vissza-
vonta az elôzôleg kiadott engedélyt. Határozatát három pont-
ban indokolta:
1. A kapu, lévén fából, tûzveszélyes (a Székesfehérvári Városi
Tûzoltóság szakvéleménye ezt az álláspontot cáfolja).
2. Nem felel meg a Helyi Építési Szabályzatnak (ezt eddig is
tudtuk, olyannyira, hogy a kérelemben kétszer is kiemelten rög-
zítettük, és ennek tudatában adta ki a hatóság az engedélyt).
3. Nem illik a község utcaképébe (az indoklás ezen pontjához
nem kívánok kommentárt fûzni, kérem a tisztelt olvasót, hogy
maga döntse el a valóságtartalmát…).

Ekkor kezdôdött el az a jogi procedúra, amely jelenleg is
tart. Bár Musti úr az ügyben hozott határozatokat mindkét cik-
kében jogerôsnek tekinti, szerencsére ez csupán vágyainak a
kivetítése a valóságra. A valóság az, hogy élve jogaimmal,
ezen határozatokat megfelebbeztem. … Ugye, kedves olvasó,
Önnek is a fülébe csengenek a már idézett Arany János sorai:
„Ilyen ügyrôl,/ Madárfüttyrôl,/ Mit sem tud a corpus juris/… /
Hallja kendtek!/ Se ide nem, se oda nem/ Fütyöl a madárka,
hanem/ Jobb felôl üt, nekem fütyöl,/ Bal felôl üt, s nekem fü-
työl:/ Elmehetnek.” (Arany János: A fülemile)”

A székelykapu a magyarság kárpát-medencei létének egyik
többszáz éves kultúrtörténeti, és építészeti jellegzetessége.
Meggyôzôdésem, hogy egy székelykapu felállításának szabá-
lyokkal, rendeletekkel való tiltása sérti egy erdélyi ember mél-
tóságát. A Magyar Alkotmány a következôképpen rendelkezik
az emberi méltóság védelmérôl: „54. § (1) A Magyar Köztár-
saságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és
az emberi méltósághoz, amelyektôl senkit nem lehet önkénye-
sen megfosztani”
 Ha gyermekeink rákérdeznének arra, hogy nekünk miért
nem lehet „olyan” kapunk, mint az „otthoni” unokatestvérek-
nek, szégyellném, ha azt kellene válaszolnom, hogy azért, mert

Tordason erre törvényes kereteken belül nincs lehetôség. Sze-
rencsére ezt nem csak én látom így, hanem nagyon sok jóér-
zésû ember is, akik naponta megállnak a kapu elôtt, fotóznak,
egyesek érdeklôdôen becsengetnek, és nem ritka, hogy párás
szemüveggel, kezemet szorongatva gratulálnak.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Te-
szár Tamás alpolgármester úrnak, mint elôterjesztônek, vala-
mint a Képviselô-testületnek, amely 7 igen, 1 tartózkodás és 1
ellenzéssel elfogadta azt a határozatot, melyben felkérték a
körjegyzô urat egy olyan HÉSZ módosításnak a kidolgozására,
amely megnyugtató módon rendezheti majd – többek között –
a székelykapuk sorsát is. Reményeik szerint ezzel a módosítás-
sal sikerül elejét venni egy, a budapesti Turul szobor szégyen-
teljes botrányához hasonló ügy kiteljesedésének.

Fontos és nem megkerülhetô szempont, hogy jómagam er-
délyi vagyok, így családom számára e mûtárgy a külsôségeken
messze túlmutató kulturális, spirituális jelentôséggel bír. Mint
az a kapu „sapkafáján” is olvasható, a kaput Isten dicsôsségére
állítottuk. Jézus szavaival teszünk hitvallást a világ elôtt:
„Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre
visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mt7,14).

A „gyalogkapu” feletti „tükörbe” hazánk címerét faragtat-
tam, ezzel kifejezve a befogadó anyaország iránti hálámat, kö-
szönetemet. Ezen abszurd történések ellenére is csak hálás le-
hetek, hiszen húsz évvel ezelôtt itt találtam közösségre, mely-
ben élhetek, dolgozhatok, szerethetek, itt találtam meg életem
párját, itt nevelhetem gyermekeimet. Ugyanakkor e kapu ma-
gán hordozza nagyszüleim, ôseim iránti tiszteletemet is. A
Kárpát-medence azon vidékén, ahonnan idejöttem, egy ember
akkor válik közösségének teljes értékû tagjává, ha megfaragja
és felállítja élete kapuját. E mûtárgy kiváló eszköz annak az
értékrendnek a kifejezésére, amit röviden úgy foglalhatunk
össze, hogy „Isten, Haza, Család!”. Aki ezt támadja, az egyi-
dejûleg sérti vallási érzékenységemet, patriotizmusomat, és a
családom becsületét!

A székelykapu erkölcsi, szellemi üzenethordozó, a világ
megszépítésének szándékáról is beszél. Ezt a kaput a tordasiak
által is jól ismert Csomor Lajos aranymûvessel, Szent Korona
kutató és népi iparmûvésszel készítettük és faragtuk. Maradék-
talanul és szigorúan betartottuk e mûtárgy összes hagyomá-
nyos szerkezeti és díszítô jellegzetességeit. Lajos az erdélyi fa-
faragás témakörében színvonalas szakkönyvet is publikált.

Végezetül engedjék meg, hogy kifejezzem reményemet,
hogy elôbb-utóbb a Tordasi Értékmegôrzôk is védendô érték-
nek fogják tekinteni ezt a valódi értékeket magában foglaló
székelykaput. Ha nem teszik, tartok tôle, hogy egyesületükön
is beteljesednek Wass Albert örök érvényû sorai: „...Likasz-
szák már az égben fönt a rostát/ s a csillagok tengelyét olajoz-
zák/ szorgalmas angyalok./ És lészen csillagfordulás megint/
és miként hirdeti a Biblia:/ megméretik az embernek fia/ s ki
mint vetett, azonképpen arat./ Mert elfut a víz és csak a kô
marad,/ de a kô marad.” (Wass Albert: Üzenet haza)

Tordas, 2008. október
Erdélyi Gábor
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Iskolai hírek
Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit. Alig kezdôdött el

a tanév, máris mozgalmas és sikeres programokról számolha-
tunk be. Elôször is úgy tûnik, hogy a kis elsôsök lassan beil-
leszkednek az iskola közösségébe, és aktívan „ízlelgetik” az is-
kolai életet.

Lezajlottak a tehetséggondozás keretében az országos leve-
lezôs versenyekre való jelentkezések. Kevesebb ugyan a je-
lentkezôk száma, de remélhetôleg így is tudunk szép eredmé-
nyeket elérni. Fôleg matematika, valamint szövegértô felada-
tok iránt nagy az érdeklôdés.

Szeptember 12-én részt vettünk a Fajtakísérleti Állomáson
Almási Balogh Elemér tiszteletére rendezett ünnepi megemlé-
kezésen, koszorúzáson. Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói is
képviselték az intézményt. A koszorúzás után az Emlékpark-
ban ünnepélyes faültetésre került sor, ahol Kosaras Péter Ákos,
iskolánk igazgatója mondott ünnepi beszédet. Ezt követôen a
Mûvelôdési Házban Derecskei János igazgató úr ünnepélyesen
megnyitotta az ôszi terménybemutatót. Ennek is részesei lehet-
tünk. Ismét - mint már évek óta - szép, látványos és tanulságos
volt a bemutató. Köszönjük.

A Hangya Napok rendezvénysorozata szombaton (szept.
13-án) folytatódott az iskola udvarán, ahol kirakodóvásár, ter-
ményvásár, íjászat, kézmûves foglalkozások és egész napos ér-
dekes program várta a látogatókat. Az iskola udvarát a sportpá-
lyával összekötô híd ünnepélyes avatásán Polgármester úr
mondott ünnepi beszédet, majd sor került az iskola udvarán lé-
vô hajó ünnepélyes átadására is.

Közben a Százszorszép Néptánccsoport, a Tordasi Pillikék,
és a felnôtt néptánccsoport elôadásaiban gyönyörködhettünk, a
Tûz Lángja Zenekar elôadását hallgathattuk.

Köszönet az Önkormányzatnak az ételért és az italért, ami-
nek az elkészítését Vasvári Pál vállalta magára. És külön kö-
szönettel tartozunk Bucsi Istvánnak a babgulyásért, Turda Sán-
dornak a tojásért és szalonnáért, s Vindisch Józsefnek a fagy-
laltért, illetve mindannyiuk önzetlen és áldozatos munkájáért.
Kellemes napot töltöttünk együtt, szerencsére az idô is kegyes
volt hozzánk.

Mielôtt folytatnám a programok felsorolását, engedjék
meg, hogy megköszönjem a karbantartók munkáját, sok-sok
segítségét. Köszönet Pável Vilmosnak és Zémann Attilának az
iskolában végzett türelmes, pontos, kitartó munkájukért.

Ugyancsak köszönetet szeretnénk mondani azoknak a szü-
lôknek, akik sok-sok segítséget nyújtottak az 1. osztályosok
munkakezdéséhez.

Cselikovics János bútorokat készített, Kleman Zsolt dobo-
zokat biztosított a matematika felszerelésekhez. Turu Gábor
irodaszereket adományozott. Botta Zsolt ajándékozta az almát
a tanévkezdô kis elsôsöknek. Kónya Zsolt a székekre mûanyag
védôt szerelt, hogy kíméljék az új mûpadlót. Köszönjük szépen
a sok segítséget.

Október 1-én a Zene Világnapja alkalmából az iskola aulá-
jában ünnepi megemlékezést tartottunk.

Október 2-án Kisteleki Zoltán elôadómûvész a Micimackó
címû mesejátékkal szórakoztatta az alsó tagozatosokat egy

„Rendhagyó irodalomóra” keretében. A gyúrói tagiskola 1. és
4. osztályosai is részt vettek az elôadáson.

Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékezve ünnepi meg-
emlékezést tartottunk az iskola aulájában. Ezen a napon a 2. és
3. osztályosok az érdi Mûvelôdési Központban nézték meg a
Király kenyere címû zenés népi mesejátékot.

Közben minden osztály lázasan készült az október 15-én
megrendezésre kerülô Reneszánsz napi eseményekre, amikor
Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulóját ünnepeltük.

Néhány mondat Mátyás királlyá választásáról. Javában
dúlták a törökök az országot, amikor Hunyadi Mátyást 15 éves
korában Budán királlyá választották. Igen hideg tél lehetett ab-
ban az esztendôben, mert még a széles Duna vizét is vastag
jégpáncél borította. A lefagyott folyón került sor a királyvá-
lasztásra, s mikor meghallották az emberek, ki lett a magyarok
királya, máglyákat raktak, tüzeket gyújtottak, és a harangok
zúgásától egymás hangját is alig hallották. Nagy volt hát az
öröme a népnek, s Mátyás király hamarosan erôs kezû ural-
kodója lett az országnak. Messze híres volt bölcsessége és éles
elméje. A hagyomány szerint járta az országot, mert személye-
sen akarta látni, hogy s mint élnek az alattvalók.

Ezen a jeles napon az iskolában kezdôdtek a programok.
Minden évfolyam az ünnep alkalmával valamilyen produkció-
val készült (zene, tánc, jelenet, próza) s ezek bemutatásával telt
a délelôtt az iskolában. Vendégül láttuk a gyúrói tagiskola ta-
nulóit is. A csoportok ólomkatona-öntés fortélyaiba is betekint-
hettek, sôt ki is próbálhatták.

A Reneszánsz Nôegylet tagjai és segítôi megvendégelték a
tanulókat, szülôket az iskolában.

Este a Mûvelôdési Házban egy ünnepi gálamûsorral és
fáklyás felvonulással ért véget a nap eseménye.

Ezt követôen október 18-án szombaton nem lesz tanítás.
Hamarosan kezdôdik az ôszi szünet, amely október 27-tôl ok-
tóber 31-ig tart. A szünet elôtti utolsó tanítási nap október 22.
(szerda), a szünet utáni elsô tanítási nap november 3. (hétfô).

Kívánok az ôszi szünetben a gyerekeknek, a kedves szülôk-
nek, kollégáimnak, az iskola valamennyi dolgozójának kelle-
mes, szép idôt, jó és tartalmas pihenést.

Somfai Sándorné, igazgató-helyettes
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Ünnepi beszéd a hajó avatásán

Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves vendé-
get ezen a jeles napon. Külön szeretettel köszöntöm a megje-
lent iskolásokat, a kedves szülôket, nagyszülôket. Folytatni
szeretném az ünnepségsorozatot azzal, hogy az elkészült hajót
ünnepélyesen is átadjuk iskolánk tanulóinak. Mindezért köszö-
netünket szeretnénk kifejezni Erdélyi Gábor úrnak egyrészt a
nagylelkû felajánlásért, másrészt, hogy ez a hajó itt elkészülhe-
tett. Egyúttal megköszönném minden szorgos kéz munkáját, s
azt az összefogást, ahogy ez a játék elkészült.

Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy legfél-
tettebb kincsünk a gyermek. Ôérte, egészségéért, boldogságá-
ért mindenre képesek vagyunk. Kudarcait személyes kudarc-
ként éljük át, öröme a mi legnagyobb örömünk, sikereit saját
sikereinkért éljük meg. A mi gyermekeinknek legfontosabb
életkori sajátossága a játék. Teszik ezt önfeledten, szívbôl. Mi
felnôttek sokat tehetünk azért, hogy irányítsuk ezt a játékot,
hogy általa gazdagabbá és színesebbé tegyük gyermekeink
életét. Ezen keresztül megbizonyosodhatnak az emberi méltó-
ságról, az élet szépségérôl.

Elérhetjük, hogy a szorongó gyermek is felfedje értékeit,
megismerje a világot, azt a csodás természetet, amely körülve-
szi, amiben él.

Remélem, hogy ez a játék is eléri célját, önfeledt, nyugodt
napokat varázsol gyermekeink mindennapjaiba. Benneteket
gyerekek pedig arra szeretnélek kérni, hogy óvjátok, féltsétek,
hiszen a mai naptól már hivatalosan is a tiétek a hajó. Vigyáz-
zatok rá, magatokra, egymásra.

Ratkó József szavaival szeretnék elköszönni, s legyen ez
érvényes mindannyiunkra!
„Mindenhez van jogom, hát játszom.
Föntrôl gyereknek, lentrôl embernek látszom.”

Most pedig megkérem a hajóavató kislányokat, vágják el a
szalagot, ezzel ünnepélyesen a hajót az iskola tanulóinak át-
adom. Köszönöm a figyelmet.

Somfai Sándorné, igazgató-helyettes
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Tordasi Mûvészeti Iskola 2008/09. tanévben várható programjai

Dátum, idôpont Helyszín Résztvevôk Program, mûsor Felelôsök

09. 05. péntek 11 óra Hagyományok Háza, Bp. 8 pár Pillikék Bemutató óra „Lánc, körtáncok” Németh, Szabó

09. 13. szombat du. Tordasi iskola Pillikék 2-3.csop. Hangya Napok, fellépés+táncház Cselikovics, Németh, Szabó
Citerások 3 fô
Parázs zenekar

10. 01. szerda 8 óra Tordasi iskola Zenészek, táncosok Zene Világnapja Doma, Németh

10. 03. péntek 18 óra Szt. Morus Alapítvány, Bp. Pillikék TK. csoport Szt. Morus Nap Cselikovics

10. 13. hétfô 14-15.30 Tordasi iskola Pillikék 2. csoport TV felvétel, „Fogadóóra” c. mûsor Németh, Szabó

10. 15. szerda, egész nap Tordas iskola + Mûv. Ház Táncosok, zenészek Mátyás Nap (reneszánsz) Fersch, Domak, Németh

10. 19. 10 óra, Ajánlott Hagyományok Háza, Bp. Továbbképzôs táncosok Százszorszép Táncegyüttes Németh, Szabó
megnézni a táncosoknak. minôsítô mûsorán fellépés

11. 22. szombat Mûv. Ház mindenki Bábel Alapítvány bál mindenki

11. 30. 16 óra Mûv. Ház elôtt Blockflôtések, táncosok, Elsô adventi hét vége Fersch, Németh, Szabó
Lovas farsang szereplôi,
Parázs zenekar

12. 06. szombat 15 óra Tornaterem Egész mûv. iskola 10 éves a Tordasi Pillikék rendezvény összes pedagógus + szülôk

12. 13. szombat 19 óra Hagyományok Háza, Bp. Lovas farsang résztvevôi, Százszorszép évzáró mûsora Németh, Cselikovics, Szabó
Parázs zenekar

12. 19. péntek du. Utolsó tanítási napon karácsonyozás csoportonként, szakonként.

12. 21. Vörösmarty tér, Bp. Zenészek, táncosok Utolsó Adventi hét vége Nagy, Domak, Németh, 
Szabó + szülôk

FELHÍVÁS

Ez évben 10 éves a Tordasi Pillikék és 5 éves a Tûz Lángja zenekar. Mindezek megünneplését a következô idôpontokra tervez-
tük: 2008. december 6-án, szombaton 15 órától Tordason a tornateremben közös emlékezés, a jelenlegi Pillikék gyermek nép-
tánccsoport bemutatója, meglepetés színház, táncmulatság. 7-én, vasárnap este Tûz Lángja koncert és táncház a Fonó Budai Ze-
neházban Budapesten.
Kérjük minden egykori táncosunkat, jelezze részvételi szándékát és egyben kérjük a segítségét – fotógyûjtés, filmek a régi fel-
lépésekrôl, egymás korosztályának értesítése, megkeresése stb.
A mûvészeti iskola elérhetôségei Németh Ildikó (20/371-8653) vagy Cselikovics Herta (20/553-3523),
email cím: pillikek@gmail.com
Reméljük sokan megtisztelnek bennünket és szeretettel fogadják meglepetéseinket!

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI

XIII. ORSZÁGOS NÉPZENEI TALÁLKOZÓ,
BONYHÁD

2008. október 4-5.

Rendezôk: Bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Mûve-
lôdési Központ és a Magyar Rádió Bartók Fôszerkesztôség -
Népzenei szerkesztôsége.

Jelentkezhettek hangszeres együttesek, szólisták felnôtt és
ifjúsági kategóriákban, kik a Kárpát-medencei nemzetiségek
zenéjét játszó amatôr népdalénekesek, zenekarok, hangszeres
szólisták, népzenei iskolák növendékei.

Résztvevôk: 70-80 produkció, köztük a Tordasi Mûvészeti
Iskola PARÁZS ZENEKARA (tagjai: Darabos Eszter népi
hegedû, Cseh-Szombathy Orsolya népi brácsa, Somlói Tamás
népi bôgô, Liber Flóra népi ének, felkészítô tanárok: Vizeli
Balázs és Nagy Zsolt)
A verseny zsûri tagjai:
Dr. Halmos Béla, zenész, népzenekutató,
Eredics Gábor, népzenész, a Vujcsics együttes alapítója,
Fábián Éva, népdalénekes,
Dévai János, a Magyar Rádió népzenei rovatának vezetôje,
Olsvai Imre, népzenekutató, a Magyar Tudományos Akamédia
tudományos fômunkatársa

Eredmény: A PARÁZS ZENEKAR IFJÚSÁGI

KATEGÓRIÁBAN NÍVÓDÍJAT KAPOTT
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Békítô kifli

SUSAN LOOMIS: HÁZ A TATIN UTCÁN
címû regényében találtam ezt az igazán finom kifli receptet.

hozzávalók: 2,5 dl tej, 12 dkg
puha vaj, 1 cs szárított élesztô
(én friss élesztôt szeretek használni),
10 dkg kristály cukor, 62,5 dkg liszt,
2 nagy tojás, 1 kávéskanál tengeri só

A langyosra melegített tejben felolvasztom a vajat, hozzászórom
a szárított élesztôt (friss élesztô esetében, kevés tejben cukorral,
liszttel elkeverve felfuttatom), belekeverem a tojásokat, sót és
6 ek. liszttel simára keverem. Majd apránként a többi lisztet is
beledolgozom. Ha túl lágynak éreznénk, természetesen kerülhet
hozzá még liszt. Meleg helyen duplájára kelesztem. Ha van a
sütônkön melegentartó funkció, kiválóan alkalmas a kelesztésre.
Ha megkelt, lágyan újra gyúrom és két cipót formálok belôle,
amit kerek lepényszerûre sodrok. Mintha tortát szelnék felvágom
a tésztát és az így létrejött háromszögeket (2 x 16 db) feltekerem.
Elôfordul, hogy felvert tojással lekenem, így fényesebb lesz.
Újra kelesztés után 175 °C-on pirosra sütöm, majd rácson ha-
gyom kihûlni. No ez már nem mindig sikerül, legalább a fele
elfogy míg teljesen kihûl. Ez akkor érdekes, ha lekvárral is
megtöltöm, a forró lekvár tud meglepetéssel szolgálni. Az elsô
„üres” kifli megsütése óta már próbáltam diós krémmel, csoko-
ládével, túróval és lekvárral is tölteni. Egyik sem okozott csa-
lódást.

Sok sikert és jó étvágyat!
Kunsági Gabi

Az Univerrel most nem csak ételeit gazdagíthatja, de az Önnek
és családjának fontos iskolát is. Próbálja ki a jótékonyság leg-
ízletesebb módját, és segítse pénzhez a szívéhez közel álló is-
kolát!

Küldje be az Univer címére („Univer - Nyerjen a mi iskolánk!”
6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) 2008. szeptember 1. és
2009. április 10. között: az Univer ketchup, mustár, majonéz
(tubusos és flakonos) csomagolásán található SULIPONTOT;
az Ön nevét, címét és opcionálisan telefonszámát; az iskola
pontos nevét és címét: Sajnovics János Egyesített Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 2463 Tordas,
Köztársaság u. 1.
Egy borítékban több pontot is beküldhet, hiszen a sorsoláson
annál nagyobb az iskola nyerési esélye, minél több SULIPON-
TOT kap.
Az akció végén ugyanis a SULIPONTOK kisorsolásával dôl
el, melyik három tanintézet kapja a 3 millió, a 1,5 millió, illet-
ve az 500 000 forintos támogatást felújításra és fejlesztésre. A
népszerû iskolákat (összesen 200-nál több beküldött pont) pe-
dig 5 kosárlabdával ajándékozzuk meg.

A gyûjtött SULIPONTOKAT leadhatja az iskola titkárságán is!

(Az akció részleteit megismerheti a termékek csomagolásán és
a www.univer.hu honlapon)

Óvodai hírek
Évkezdés az óvodában

Elkezdôdött a szeptember, tavalyi nagycsoportosaink im-
már az iskola felé veszik útjukat, mi pedig lelkesen várjuk a
sok kis óvodást, a rengeteg új élményt. A gomba csoport 30
fôvel, a csibe csoport pedig 23 fôvel kezdte a tanévet, ebbe a
csoportba várjuk az évközben csatlakozó új ovisainkat.

Még csak októbert írunk, de máris sok eseményrôl tudunk
beszámolni. Szeptember közepén rendezésre kerülô Hangya-
napokon, a szombati vásár keretében lehetôségünk nyílt az
óvoda javára pénzt gyûjteni lelkes szülôk, nagyszülôk felaján-
lásaival (édesség, csalamádé, paradicsomlé), amit ezúton is
szeretnénk megköszönni. Bosnyák Lajosné pogácsát, a Bucsi
család grillázsnyalókát készített, valamint a babgulyásból be-
folyt pénzt is nekünk adományozták. Ezen a délutánon több
mint 40 ezer forintot sikerült összegyûjteni, amibôl már vet-
tünk fejlesztô játékokat.

Október 3-án a jó idônek is köszönhetôen megünnepelhet-
tük szüreti bálunkat. Délelôtt szüretet is tartottunk, Ilonka néni
kertjében szedtünk szôlôt, kukoricát, karalábét, marharépát, tö-
köt, amit az óvodába vittünk. A mulatság elôtt lelkes szülôk se-
gítségével feldíszítettük az óvoda udvarát, majd kezdôdhetett a

vigadalom. A két csoport a kevés felkészülési idô alatt is szép
mûsort adott, körjátékoztunk, mondókáztunk, majd utána kez-
detét vette a táncház, a szülôk és gyerekek közös táncával jó
hangulat kerekedett. Volt játék, evés-ivás, ami szintén nem va-
lósulhatott volna meg, ha nincs a sok szorgos szülôi kéz, vala-
mint külön köszönetet mondunk Simonné Bucsi Brigittának a
gyöngyfûzésért, Craveró Teréznek, aki a gyurmázásban segéd-
kezett, valamint a táncházért Boldizsárné Földvári Erzsébet-
nek.

Az idôsek világnapján a nagycsoportosok egy része Far-
kasné Erika vezetésével vidám mûsorral köszöntötte a néniket
és bácsikat a Mûvelôdési Házban. Öröm volt látni a sok csil-
logó szemet, örömteli arcokat, kicsorduló könnyeket…

Milichovszkiné Szalai Ilona

Nyári tábor

Júliusban a Reneszánsz Nôegylet tábort szervezett 8-14
éves gyerekek részére. Mindennap más és más programok vol-
tak, amit mindannyian élveztünk. (pl. festés, batikolás, varrás,
szövés). Bejártuk a Sajnovics Kastélyt, ami nagyon érdekes és
szép volt. Vida Antal segítségével megismerkedtünk a Szent
László-patak állatvilágával.

Hamar eltelt az egy hét, igaz a vége felé már fáradtak vol-
tunk. Reméljük jövôre is lesz tábor! Köszönjük a Nôegyletnek!

Kónya Kitti és Vlad Viola
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

A Hangya Napok alkalmából rendezett terménybemutató
ismét látványos volt. Köszönöm mindenkinek, aki elhozta kis-
kertje legszebb terményeit. Köszönöm Derecskei Jánosnak,
hogy megnyitotta a kiállítást, valamint sokat segített a rende-
zésben is.

Köszönöm Szabó Zoltán úrnak, a Hangya Szövetkezet ügy-
vezetô elnökének az ünnepi megemlékezést és azt az ígéretet,
hogy a legközelebbi Hangya Szövetkezeti Konferenciát Torda-
son rendezik.

Az elsô „Tordasi Pogácsa Fesztivál”-on  28 fajta pogácsát
kóstolhattunk. Minden nevet nem tudok felsorolni, nehogy
bárki is kimaradjon, de vegyék ezt úgy, mint személyes kö-
szönetnyilvánítást. A szép okleveleket „a Toman grafika” ké-
szítette és ajánlotta fel.
 Én személyesen két telefont is kaptam, hogy adjam meg a
parasztpogácsa receptjét, mert hiába próbálja, nem tud olyat
sütni mint a nagymamája.

Szeptember 27-én rendezték meg az ifjúsági klub tagjai a
hagyományos szüreti felvonulást és bált. A táncot Mihovics
Mártika tanította be. A sok-sok próba eredményét láthatta, aki
kijött és megnézte ôket. A „kisebbség” és az ifjúság köszöni az
adományokat. Köszönjük még a Hóka lovardának a lovasokat,
Varga Ferencnek a hintót és a lovakat, Halenár Krisztinának és
Halenár Jenônek a vállalt szerepet, Vasváriéknak a vendéglá-
tást és nem utolsó sorban azoknak, akik árammal látták el a
menetet.

A bálban sok vendég volt, sokat dolgoztunk, hogy zökke-
nômentes legyen minden. Köszönjük Bradák Marika néninek
és Müller Jutka néninek, hogy idén is elvállalták a jegyszedést.

Mindezek mellett két pályázat megírásával is foglalkoztam.
Október 4-én az Idôsek Világnapja alkalmából, mint minden
évben a falu 70 évnél idôsebb lakosait köszöntöttük és láttuk
vendégül az önkormányzat, az asszonykórus és az „Értékmeg-
ôrzôk” jóvoltából.

A múlt számban meghirdetett kiállítás után már az Adventi
vasárnapokra készülünk. Már most szeretném jelezni, hogy ké-
szüljön az is, aki szeretne részt venni a karácsonyi vásáron.

Továbbra is várok mindenkit állandó programjainkra.

Bediné Németh Márta

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

Hírek, programok, kerti munkák, teák és kütyük
10 link októberre

Itt van az ôsz, itt van újra. Menekülhetünk be a lakásba, és
bújhatjuk a világhálót. Néhány ötlet októberre, hogy merre in-
duljunk.

1. www.mrnoproblem.hu - Van egy srác, MrNoproblem, aki
a site-jára beküldött kívánságokat teljesít. Lehet küldeni, szavazni,
nyerni. Irány Dubai!

2. www.albavolanhockey.hu - Nyitva már a fehérvári Alba
Jégcsarnok, hétvégenként közönségkori, és meccsek. A csarnok
beosztása letölthetô innen.

3. Panelfiókák - igazai online csemege lesz, rövidesen indul
egy Panelfiókák nevû sorozat az [origo]-n, napi 5 perces video
epizódok interneten a Barátok közt stábjától. Ez még „bennfentes”
információ, a következô számban jönnek majd részletek.

4. chiliesvanilia.blogspot.com - Most, hogy kevesebbet va-
gyunk az udvaron és több idôt töltünk a konyhában (is), jól jöhet
egy igazi gastro blog, az egyik kedvencem.

5. zoom.hu - megújult az index és [origo] babérjaira törô
hírportál, nem csak olvashatjuk, de videó elemek révén nézhetjük
és hallgathatjuk is a napi híreket. Nagyon jó a NAGYKÉP rovat,
zseniális óriásfotókkal.

6. www.reneszanszev.hu - Sok jó program összegyûjtve egy
helyen a Mai Manó Ház-tól a visegrádi Mátyás király reziden-
ciáig.

7. www.pazarcuccok.hu – Kütyüimádóknak. Érintôképernyôs
házimozi, gôzmosógép, GPS-es óra és egyéb csodák.

8. kertinaplo.blogspot.com - Most van a füvek fô szezonja.
Tippek és trükkök füvesítéshez, virágok, bokrok, gyönyörû fotók
gyönyörû kertekrôl.

9. www.bar2.videa.hu - Bár2.0 nem csak a Viasaton, a Videa
videómegosztón is. Akár élôben.

10. teazo.freeblog.hu - Szintén blog, szintén a közelgô hideg
miatt, minden amit tudni kell a teákról és teázásról.

Jó böngészést!
Szabó Erik
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Expedíció a Pamír hegység 7 134 m magas Lenin csúcsára
2008. július 27-én 5 fôs hegymászó expedíció indult Kirgi-

zisztánba, hogy a Pamír hegység egyik legmagasabb pontját, a
7 134 m magas Lenin csúcsot meghódítsa. Az expedíció tagjai:
Nagy Norbert - Pázmánd, Wetzer Antal - Sopron, Gál László -
Ajka, Petrás József - Székesfehérvár, Gaál Tamás - Tordas.

A túra kiindulópontja Kirgizisztán második legnagyobb vá-
rosa, Osh, ahová moszkvai átszállással, hatórás repülôút után
jutottunk el. Az elsô napok az országban való tartózkodáshoz
szükséges engedélyek és a magasabb táborokba tervezett éle-
lem beszerzésével teltek. A 7 134 m magas hegy megmászását
a megfelelô akklimatizáció érdekében négy tábor kiépítésével
terveztük. Az akklimatizáció lényege, hogy az ember fokozato-
san megy fel és épít ki egyre magasabban lévô táborokat a he-
gyen, majd alacsonyabb szinten kipiheni magát és újra fel-
megy, így szoktatva magát az oxigénhiányos állapothoz. Egy
helyi expedíció-szervezô irodát bíztunk meg a hegyhez való
eljutás, illetve a szállás és étkezés megszervezésével az alap-
és az egyes táborban. A hegy magasabb régióiban már a saját
sátor és élelem felvitele volt a cél.

Az alaptáborba való eljutás jó egynapos autóút volt, ami
után elfoglaltuk sátrainkat és élveztük a helyi gasztronómiai
kínálatot, ami nemsokára meg is hozta hatását…

A következô napokban rövidebb, magassághoz szoktató tú-
rákat tettünk a környéken, majd a csapat egy része felvonult az
egyes táborba, amelyet 4 450 m magasan helyeztek el.

Sajnos a helyi ételek és a higiéniás körülmények miatt a
csapat tagjai sorra kaptak gyomorfertôzést, és az így szerzett
gyomorbántalmak az egész mászás során végigkísértek min-
ket, lerövidítve az akklimatizációs idôszakot, csökkentve a

szervezet alkalmazkodóképességét a nagy magassághoz, és
mindemellett még erôs kiszáradást is okozva. Az elsô hét nap-
ban nyolc hegymászó halt meg a hegyen, különbözô akklima-
tizációs problémák és balesetek következtében, mely psziché-
sen is megviselte a fizikailag amúgy is már legyöngült csapa-
tot. Ennek ellenére megkezdôdött a felsôbb táborok kiépítése,
2-es táboré 5 300 m, majd 3-as táboré 6 100 m magasan. A
csapat tagjai különbözô magasságokat értek el, majd a gyo-
morbántalmakból leghamarabb kigyógyuló társunk, Gál Lász-
ló augusztus 13-án gyönyörû tiszta idôben, nagy küzdelmek
árán elérte a hegy 7 134 m magas csúcsát. A csapattagok hegy-
rôl történô levonulása különbözô ütemben történt. Túráztunk a
hegy 4 700 m magas régióiban, majd hárman visszatértünk ki-
indulópontunkba, Osh városába. Idegenvezetôt fogadtunk és
egy egynapos program keretében megnéztük Közép-kelet
Ázsia legnagyobb piacát, amely egykor a kínai selyemút része
volt. Több napot szántunk a helyi kirgiz és üzbég szokások
megismerésére, meglátogattuk egy Arslanbob nevezetû helyet,
ahol gyönyörû 23 és 80 m magas vízesések és az ország - sze-
rintünk egyetlen - erdôje volt látható. A helyi tûzoltóság meg-
látogatása szakmai szempontokból kihagyhatatlan program
volt számomra.

A csapat tagjai Osh városában találkoztak újra, ahol város-
nézés és rövid ünneplés után, augusztus 19-én, egy kalandos
repülôutat követôen érkeztünk haza Budapestre.

Az expedíció során rengeteg tapasztalatra tettünk szert a
nagy magasságban történô hegymászásról. Megismertünk kü-
lönbözô, kirgiz és üzbég kultúrákat, szokásokat, és ízelítôt kap-
tunk Közép-kelet Ázsia európai szemmel „nagyon” eltérô vi-
lágából.

Gaál Tamás
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 A reformáció ünnepe
1517. október 31-én Luther Márton a wittenbergi vártemp-

lom kapujára kitûzte 95 tételét, s ezzel útjára indult az a folya-
mat, amit reformációnak hívunk. A köztudatban a reformáció
új egyházak - a protestáns egyházak - születését jelenti. 

Kevésbé ismert tény viszont, hogy Luther Márton és köve-
tôi nem újat akartak létrehozni, hanem az eredetihez visszatér-
ni. Céljuk az volt, hogy megtisztítsák az egyházat mindattól,
ami nem Krisztus követését jelenti. Az események láncolata,
az egyház akkori vezetôinek kemény ellenállása azonban új fe-
lekezetek létrejöttét eredményezte. Ugyanakkor újra közép-
pontba került Isten írott igéje, és maga a megváltó: Jézus
Krisztus.

A Reformáció üzenete ma is aktuális: hitünk egyetlen mér-
téke a Szentírás, Isten írott igéje. Jézus Krisztus az egyedüli
megváltónk. Örök életünk Isten kegyelmébôl van, a hit által.

Reformációra ma is szükség van, és holnap is szükség lesz,
mert nem csupán történelmi esemény, hanem idôrôl-idôre várt
megújulás, visszatérés, hiszen „más alapot senki sem vethet a
meglevôn kívül, amely a Jézus Krisztus.”

Istennek ezt az újjáteremtô, újat kezdô szeretetét ünnepel-
jük közösen protestánsok a gyúrói református templomban ok-
tóber 26-án, vasárnap, 15.00-kor.

Süller Zsolt

A BIBLIA éve - 2008
Kis falunkban volt egy esemény a Biblia évével kapcsolat-

ban. 2008. október 11-én délután a Mûvelôdési Ház adott ott-
hont egy Bibliakiállításnak, amelyen nagyon sokféle képes és
színes, újabb és régi kiadású Bibliák, kommentárok lettek kiál-
lítva. Családi Bibliákban 100-200 évre visszamenôleg feljegy-
zett szülôk, nagyszülôk, déd- és ükapák, anyák neveivel. A ki-
állítás az evangélikus és katolikus gyülekezet szervezésében, a
hívek összefogásával valósult meg. A Bibliák mellett Polner
Tamásnak a spanyolországi El Camino zarándokútról készült
fotóit tekinthettük meg. A kiállítást Süller Zsolt evangélikus
lelkipásztor nyitotta meg, köszöntve a jelenlevôket. Teszár Ti-
bor úr elôadásában szólt a keresztyén hit alapjairól, amely kö-
zös a protestáns és a katolikus felekezetekben is. Olyan részle-
teket idézett a Szentírás elbeszéléseibôl, amelyek jórésze a kul-
túra része lett, közmondások, szólások keletkeztek belôlük.
Bátorított a Bibliával való ismerkedésre, az elbeszélések, köl-
temények, tanítások minél alaposabb megértésére, befogadá-
sára.

Az alkalom érdekes színfoltja volt a Mesterházy Balázs lel-
kész által vetített  „Egy kis India” címû film, amely a dél-indiai
Kodaikanal városkában feleségével együtt végzett misszió-
munkáról készült. Egy keresztyén felekezetközi magániskolá-
ban kaptak lehetôséget, hogy mint angoltanár-segédlelkész il-
letve fejlesztôpedagógus részt vegyenek a bentlakásos iskola
6-18 éves diákjainak tanításában, nevelésében, a hit megélésé-
ben, példamutatásban. Láthattuk az élénk indiai gyerekek min-
dennapjait, a iskolai foglalkozásokat, közösségi tapasztalat-
szerzô látogatásokat, színes istentiszteleti alkalmakat. Vetítés
után az érdeklôdôk kérdéseire válaszolt a lelkész úr, majd rö-
vid áhítatban idézte az Úr Jézus mondását: „Én vagyok az ajtó:
ha valaki rajtam át megy be, megtartatik.”

Az evangélikus fiatalok szép énekekkel utaltak a Biblia
szerzôjére, aki közöttünk is volt ezen az alkalmon.

Ezután szeretetvendégség következett, és a számos érdek-
lôdô kötetlen beszélgetésével, a gyönyörû fotók megtekintésé-
vel folytatódott, fejezôdött be a kiállítás elsô napja.

Köszönjük a szervezôknek a kiállítást és nem utolsó sorban
a finom szendvicseket, sütiket a lelkes segítôknek.

Bodó Attila

Tordas hét évtizedes fejlôdésének

története

Hogy jövôt építhessünk, ismernünk kell az elmúlt idôk fej-
lôdésének történetét. A hét évtized során Tordas lakossága,
mintegy felében-háromnegyedében új lakosokkal cserélôdött.

Eszmélésem idején Tordas lakóinak a száma - a hozzátartozó
két majorral együtt - 1000 fô körüli volt. Azóta ez a szám je-
lentôsen megnövekedett.

Az 1930-as évek fontosabb jellemzôit az alábbiakban sze-
retném ismertetni azokkal a Tordasi lakosokkal, akik az 1980-
as évektôl élnek Tordason. A falu gerincét egy hosszú fô utca,
kettô kis utca a domboldal alatt, valamint a Szent László-patak
jobb oldalán épült újfalu és a Dréher uradalom két majorja, Er-
dômajor és Kálozd puszta alkotta. A hosszú fô utcát esôs idô-
ben a sár jellemezte. A járdákat helyben nyert murvával igye-
keztek járhatóvá tenni. A Martonvásárt Gyúróval összekötô
úgynevezett makadám út elkészülte a fogatok közlekedését
megkönnyítette, mivel a sáros kátyúk megszûntek. Karbantar-
tását két állandó foglalkoztatású utász végezte. Az akkori lakó-
házak alacsony sárfalú, nádtetôs, kis ablakos lakóházak voltak.
Tordas utcáinak, közteseinek tisztántartásáról az itt élô lakosok
gondoskodtak, az utcákat, udvarokat rendszeresen söpörték.

Az itt lakók kulturális, oktatási igényét a helyi tanítók lát-
ták el. A gyermekek oktatása - mivel az iskolák mûködtetését
az egyházak látták el - a két tantermû evangélikus és az egy
tantermû katolikus iskolában folyt. Mi akkor még délelôtt és
délután jártunk az iskolába. Ebédre minden gyermek haza-
ment. A hazamenetkor sorban kettesével haladva kellett menni
az utcán, és a felnôttekkel történt találkozáskor hangosan kö-
szönni kellett. A rendet minden csoportban egy-egy kijelölt
diák tartotta fenn. A rendetlenkedôt jelentenie kellett a tanító
úrnak. Ekkor az elsô osztályosok még palatáblát használtak.
Füzetbe tintával késôbb, harmadik, negyedik osztályban ír-
tunk.

A tanítók a gyermekeknek és a felnôtteknek színdarabokat
tanítottak be, azokat a falu lakóinak bemutatták. Dalárdát szer-
veztek, rendszeres ének és daloktatás folyt a tanító, kántorta-
nító vezetésével.

A község tûzvédelmét a helyi önkéntes tûzoltótestület látta
el. A részükre épült tûzoltószertárban kézi hajtású tûzoltófecs-
kendô és egy vizet szállító lajt állt rendelkezésre. Vontatásukat
tûz esetén a kijelölt lovasfogatok látták el.

Az itt élôk egészségére a Martonvásáron lakó körzeti orvos
ügyelt. Heti rendszeres napokon a falu fogatosai lovaskocsival
hozták-vitték a doktorukat. Szükség esetén a betegek hozzátar-
tozói szállították ôt.

Az itt élô evangélikus gyülekezet lelki gondozását a paró-
kián lakó Podhradszki János tisztelendô úr végezte. A római
katolikusok lelki gondozását a váli plébániáról látták el.

A falu postaszolgálatát az evangélikus kántortanító szolgá-
lati lakásának szobájában, a felesége végezte. Telefon a postán,
a községházban és a lelkészparókián mûködött.

A falu közügyeit a községi jegyzô és aljegyzô intézte. A fa-
lut a választott bíró és az elôljárók képviselték, ôket a falu vá-
lasztotta meghatározott idôre.

A rend védelmét a váli csendôrôrs járôrei rendszeres járô-
rözéssel látták el. Részükre a tûzoltószertár melletti szobában
pihenési lehetôséget biztosítottak. Ôket éjszaka két állandó éj-
jeliôr segítette a rend, csend védelemben.

Varga Sándor

Az influenza elleni védôoltásokról

A téli hónapokban az egyik legsúlyosabb fertôzô légúti
megbetegedést az influenza vírus okozza. A vírusok köhögéssel,
tüsszentéssel és beszéd közben kerülnek a levegôbe, ezáltal
könnyen adható és kapható.

A megbetegedés hirtelen kezdôdik, magas lázzal, erôs fej-
fájással, izomfájdalommal és gyengeséggel.

A járványt megelôzôen megszaporodik az influenzaszerû
betegek száma. Többféle kórokozó okozhat influenzaszerû
megbetegedést (lázat, torokfájást, rossz közérzetet), influenzát
azonban csak az influenza vírus.

Hogyan védekezhetünk az influenza ellen?

Az influenza ellen a védôoltás a leghatékonyabb védekezés,
amely mindenkinek ajánlott, de különösen fontos, hogy védô-
oltásban részesüljenek azok, akiknek alapbetegségük, bizonyos
gyógykezelésük, vagy életkoruk miatt az influenzafertôzés sú-
lyos lefolyású, vagy életveszélyes lehet.
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Kik kaphatnak térítésmentes védôoltást?

Életkoruktól függetlenül azok, akik idült szív, keringési, lég-
zôszervi, vese, anyagcsere betegségben szenvednek, rosszindulatú
daganatos vagy gyógyszeres kezelés révén csökkent immunitással
rendelkezô személyek, tartós szalicilát-kezelésben részesülô
gyermekek és serdülôk, szociális otthonokban, öregek otthonában,
egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt bármely
életkorú személyek, 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól
függetlenül. A fertôzés átvitele révén az egészségügyi dolgozók,
és  a szociális intézmények dolgozói, baromfi feldolgozókban,
baromfi telepen dolgozók.

Azok, akik a térítésmentesen olthatók körébe tartoznak, a
védôoltást kérhetik háziorvosuktól már e hét  közepétôl folya-
matosan. Azok, akik nem tartoznak a magas kockázati csoportba,
de szeretnének influenza ellen védôoltást kapni, a háziorvosukkal
írathatják fel a vakcinát, és térítés ellenében a gyógyszertárakban
juthatnak hozzá.

Az influenza vírus és a baktérium okozta tüdôgyulladás
csaknem azonos kockázati csoportba tartozó személyeket ve-
szélyeztet, valamint az influenza társuló betegségeként igen
gyakori, ezért javasoljuk az influenza elleni védôoltásra jelentkezô
felnôtteknek és a  60 éven felülieknek a pneumococcus baktérium
okozta tüdôgyulladás elleni védôoltást is. Ehhez társadalombiz-
tosítási támogatással rendelkezô, vényre felírható  oltóanyagok
állnak rendelkezésre a gyógyszertárakban.

2008. október 6.
ÁNTSZ

Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi  Kistérségi Intézete,
Sárbogárdi Kirendeltsége

A fejtetvességrôl

A hajszál növekedésével a serkék a hajas fejbôrtôl eltávo-
lodnak, így a hajszál tövétôl távolabb is felfedezhetôk. A fejtetû
a petéket elsôsorban a két fül mögötti területre és a tarkótájék
környékére rakja le, ezért fertôzöttség esetén leggyakrabban
ezeken a helyeken lelhetôk fel.

A fejbôr viszketése olykor felhívja a figyelmet a fejtetvességre,
de ez sem minden esetben tapasztalható, ezért mindenképpen
fontos gyerekeknél a haj rendszeres átvizsgálása, hogy nincs-
e benne élô tetû, vagy serke. Lényeges megjegyezni, hogy ha
valakinél a családban fejtetût fedeztek fel, ajánlatos a többi
családtag haját is átnézni (esetleg kezelni), hogy ne terjedjen
tovább a fertôzés.

Sokszor nem értik a szülôk, hogy miért lett gyermekük fej-
tetves, hiszen odafigyelnek a tisztaságra és a haj ápolására.
Azonban a tetvesség nem csak olyan családokban jelentkezik,
akik elhanyagolt körülmények között élnek, és nem figyelnek
oda a higiéniára. Fejtetûvel bárki megfertôzôdhet, a fejtetû nem
válogat! Leggyakrabban úgy terjed, hogy a gyerekek játszás
közben összedugják a fejüket, vagy közel hajolnak egymáshoz.
Közös használati tárggyal, így például fésû, kendô, sapka révén
is terjedhet. Mivel a fejtetvek igen gyorsan szaporodnak (a peték
7-8 nap alatt kikelnek) és közvetlen érintkezés révén vihetôk át
egyik személyrôl a másikra, a fertôzési lánc könnyen kialakulhat.

Ha az iskolában tetvességet észlelünk, annak tényérôl, vala-
mint a kezelés szükségességérôl és módjáról értesítjük a szülôket.
Érthetô módon mindenkit váratlanul ér, hogy pont az ô gyerekénél
fordul elô tetvesség, nem kell szégyenkezni. A gyógyszertárban
kapható tetûirtó szerrel való mielôbbi hajkezelés révén megold-
ható a probléma, azonban nem szabad megfeledkezni a serkérôl
sem. A serke a hajszálról sûrû fogú fésûvel (esetleg ecetes vízbe

mártott fésûvel), vagy egyenkénti lehúzással távolítható el, il-
letve kevés serke esetén alkalmilag a hajszál levágásával. A ser-
kék eltávolításának megkönnyítésére létezik egy természetes
növényi kivonatot tartalmazó hajon száradó szer, mely nemcsak
gyógyszertárakban, hanem gyógynövényboltokban is kapható.
Tetvesség esetén célszerû a gyermek sapkájának, ágynemûjének
kimosása, az általa használt fésû, hajkefe néhány perces forró
vízbe mártása, mellyel a fejtetvek elpusztíthatók.

A tetûirtó szer nemcsak kezelésre, hanem megelôzésre is al-
kalmazható, erre abban az esetben lehet szükség, ha a fejtetûvel
való újrafertôzôdés esélye fennáll egy közösségben.

A tetvesség megszüntetése közösségi szinten nem könnyû
feladat, minden próbálkozás ellenére is többször elôfordul egy-
egy osztályban. Nem elegendô a pedagógus, és az iskola-egész-
ségügyi szolgálat odafigyelése és szûrôvizsgálata, a szülôi gon-
doskodás e mellé elengedhetetlen! E rövid tájékoztatóval sze-
retném felhívni a figyelmet a tetvességgel kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókra, a kezelés fontosságára, s mindenekelôtt
arra, hogy a tetvesség elleni védekezés érdekében a gyermek
hajának rendszeres ellenôrzésére is szánjunk idôt. A fejtetvességet
nem szégyellni kell, hanem mielôbb kezelni, hiszen csakis így
tudjuk elejét venni a széles körben való elterjedésének.

Téglás Vera Luca védônô

Hazai területfejlesztési támogatások
társadalmasítása

Soponyai László vagyok, 2008. szeptember 18. óta a Kö-
zép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség alatt mûködô
Kistérségi Koordinációs Hálózat Ercsi kistérségi koordinátora.
Feladatom a kistérséget és a kistérségi résztvevôket érintô fej-
lesztési források felkutatása, pályázati tanácsadás, valamint a
projektek támogatása és figyelemmel kísérése. A szolgáltatá-
sok térítésmentesek.

Elérhetôségeim:
2462 Martonvásár,
Fehérvári út 10.
Tel.: 30/668-8041
E-mail:
laszlo.soponyai@umpont.hu

A címben említett fórum célja a 2009-2010. évi hazai te-
rületfejlesztési források programszerû felhasználását szabályo-
zó akcióterv széleskörû társadalmi egyeztetése volt. Apropója,
hogy a hazai területfejlesztési támogatáspolitika stratégiájának
megújítása érdekében megalkotott Közép-Dunántúli Regioná-
lis Területfejlesztési Operatív Programot (KD RTOP) és annak
2009-2010. évekre szóló Akciótervének egyeztetési változatát
bemutathassuk a kistérségi szereplôknek, valamint vélemé-
nyüket meghallgassuk. A Közép-dunántúli Régió mellett a to-
vábbi 6 régió által kidolgozott RTOP-k is a jelenlegi Terület-
és Regionális Fejlesztési Célelôirányzat (TRFC) és a decent-
ralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások (TEKI,
LEKI, CÉDE, TEUT) program alapú felhasználását célozzák
meg az Új Magyaroszág Fejlesztési Terv (UMFT) akciótervei-
hez hasonló kétéves bontásban. A dokumentum elérhetô az in-
terneten, a www.kdrfu.hu oldalon a nyitóoldalról. A fórum
2008. október 2-án (csütörtök) 14 órakor került megrendezésre
Martonvásár Város Polgármesteri Hivatalának Geróts-termé-
ben. A meghívókat az ismert címekre e-mailben kiküldtem, va-
lamint a települési önkormányzatok hirdetôfelületén plakát
formájában elhelyeztem.

Minden csütörtökön 8-12 órá-
ig ügyfél-szolgálati napot tar-
tok - közösen a Vidékfejlesz-
tési Tanácsadói Hálózat mun-
katársával - a Szent László
Völgye Kistérségi Szolgáltató
Iroda épületében található
ÚMPONT irodában.
Forduljanak hozzám
bizalommal!

A fejtetû 3-4 mm nagyságú rovar, amely általá-
ban szürke színû, de ez változhat a haj színének
megfelelôen. Petéi ovális alakúak (ezt hívjuk
serkének), melyek erôs cement anyaggal a haj-
szál tövéhez rögzítettek. Olykor a serkét a kor-
pával szokták összetéveszteni - ám a serke a
hajszálról nehezen húzható le, két köröm között
összenyomva pattanó hangot ad, színe pedig
gyöngyházszínû.
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Az elôadás során a programdokumentum egyes területi és
tematikus prioritásainak bemutatása után lehetôséget biztosí-
tottunk a felmerült problémák, kérdések jelzésére és összeg-
zésére. A fórumon 12 résztvevô jelent meg, közöttük a köz-, a
civil és a magánszféra is képviseltette magát. A felmerült kér-
dések közül több a kedvezményezettek körének, illetve a kiírt
források és azok intenzitásának pontosítására irányult. Lévén a
dokumentum egyeztetési, munkaverzió, ezekre a kérdésekre
nem tudtunk jelenleg pontos válasszal szolgálni. További kér-
déses elem volt a II.2.3 tevékenységcsoport, a „Települési út-
hálózat kisléptékû elemei minôségének kapacitást nem növelô
javítása”, amely a korábbi TEUT kiírások folytatása.

Összességében a társadalmi egyeztetést eredményesnek
ítélem a beérkezett kérdések színvonala és száma, valamint a
résztvevôk aktivitása okán. A közeljövôben további társadalmi
egyeztetések várhatóak, melyeken a minél nagyobb részvételi
számban bízva várom a vállalkozói, valamint a civil szféra
résztvevôit is.

Soponyai László

Tizenkét egyszerû házi módszer a Föld
megmentésére

A földi klíma megváltozása a legtöbb ember számára elég
távoli és általa megváltoztathatatlan okokra visszavezethetô
folyamat. A legtöbben úgy gondolják, hogy az oly sokat han-
goztatott környezettudatos magatartás elterjedésével sem le-
hetne megakadályozni a hibás politikai döntések, a profitéhség
és a feltörekvô országok pusztítóan növekvô fogyasztásának
következményeit. Mégis vannak lehetôségek, amelyek kihasz-
nálása rajtunk, egyéneken múlik.

Az a kérdés, hajlandók vagyunk-e tenni valamit a saját kör-
nyezetünkben a globális környezetért. Például azzal, hogy a fo-
gyasztási szokásainkat ésszerûsítjük. Ezek a változások még
annyi kellemetlenséggel sem járnak, mint egy fogyókúra,
mégis egészségesebb életformát és környezetet eredményez-
nek. Sôt, talán a gazdaságnak is használnak valamelyest. Íme
néhány tanács, hogy mit lehet tenni.

1. Ültess fákat vagy másfajta növényeket! A növények köztu-
dottan szén-dioxidot kötnek meg, és oxigént bocsátanak ki. A
növénytakaró bármilyen kicsi megnövelésének így közvetlen
haszna van. Ráadásul a konyhakerti növények és a gyümölcs-
fák termését el is lehet fogyasztani, azaz ezeket nem kell szállí-
tani, raktározni, iparilag feldolgozni. A fák árnyékukkal, szél-
fogó képességükkel hozzájárulnak a házak klimatizálásához. A
növények pedig általában segítenek a talaj megkötésében és az
erózió megakadályozásában, illetve a vízháztartás egyensúlyá-
nak fenntartásában.

2. Vásárolj az ôstermelôktôl, vegyél biotermékeket! Ezzel ki-
iktathatod a kereskedelmi láncokat, s az elôzôekben leírtak
szerint csökkentheted a kereskedelemmel együtt járó energia-
fogyasztást, ráadásul többnyire jobb minôségû termékekhez
juthatsz. A biotermékeknél pedig megtakarítod a mûtrágyázás,
a növényvédô szerek és a nagyüzemi mûvelési technikák ener-
giaköltségét, s csökkentheted a környezet vegyszerekkel való
szennyezését.

3. Ne használj légkondicionálást! Bár a meleg nyári napokon
jól jön a hûs lakás, inkább szerelj fel árnyékolókat, spalettákat,
rolókat, reluxákat. Régen is ezekkel vészelték át a kánikulát.
Ráadásul nyáron a városok felmelegedéséhez jelentôs mérték-
ben hozzájárul a légkondicionálás, hiszen a hôt a házakból a
szabad területekre szivattyúzzák, növelve a forróságot, ami vi-
szont indokul szolgál a légkondicionálására.

4. Ergiatakarékos elektromos eszközöket használj! Ma már az
elektromos eszközökön kötelezô feltüntetni, hogy milyen ener-
giafogyasztási osztályba tartoznak. Amelyik energiatakarékos,
ha drágább is kicsit, behozza az árát az alacsonyabb fogyasz-
táson. Ez nemcsak a hûtôszekrényekre, mosógépekre, porszí-
vókra stb. vonatkozik, hanem a villanyégôkre is. Ausztráliában

például már teljesen felhagytak a hagyományos villanykörték
használatával, s csak új energiaszabványokat teljesítô világí-
tóeszközöket forgalmaznak. Az EU is erre tart, de bárki saját
akaratából is bevezetheti ezt az intézkedést. Ha már pénz for-
dítottál e gépekre, használd ôket ésszerûen! Például csak akkor
moss vagy mosogass, ha meg tudod tölteni a gépeket, és ha le-
het, futass fél- vagy alacsonyabb hôfokú programot.

5. Tedd a lakhelyedet energiatakarékossá! Elôször is szigeteld
a házadat, cseréld ki az ócska nyílászárókat, ha teheted, alkal-
mazz zöldtetôt, napelemeket, geotermikus hôszivattyút. Mivel
a fûtésszámla így igen jelentôsen csökkenthetô, ezzel megnö-
veled az ingatlanod értékét, amit pár éven belül kötelezôen
bevezetendô zöldkártyával hatóság fog igazolni. Talán nem
gondolnád, de pusztán a lakásod megfelelô hôszigetelésével
évente akár egy tonna szén-dioxid kibocsátását akadályozha-
tod meg.

 6. Figyelj a fûtésre! A lakást ne fûtsd, ha nem vagy otthon. To-
vábbá a belsô hômérséklet jelentôs mértékben megszokás kér-
dése, így ha egy-két fokkal csökkented (például 24-rôl 22 Cel-
sius fokra) azzal nem rontod a komfortérzetedet.

7. Igyekezz hozzájárulni a hulladék újrafelhasználáshoz! A
hulladék valamikor hasznos terméknek készült, s energiát for-
dítottak az elôállítására. Ha sikerül visszaforgatni, azzal jelen-
tôs mennyiségû energiát lehet megtakarítani és környezet-
szennyezést lehet elkerülni. Ezért gyûjtsd össze a papírt, fémet,
üveget, mûanyagot és vidd el a szelektív hulladékgyûjtô pon-
tokra!

8. Minimalizáld a hulladéktermelésedet! Inkább nagyobb cso-
magokat vásárolj, hogy a csomagolóanyag fajlagosan keve-
sebb legyen! Használj utántöltô csomagokat a kávétól a moso-
gatószerig! Amilyen csomagolóanyagnak csak lehet, gondos-
kodj a visszaváltásáról. Használd a saját tartós bevásárlótáskái-
dat, és ne fogadj el mûanyag zacskókat az áruházaktól!

9. Tömegközlekedéssel utazz, és keveset autózz! A sze-
mélyautó a szabad helyváltoztatás, így a szabadság fontos
eszköze. Jó, ha van, de ne élj vissza vele. Például a mesésen
fizetett londoni bankárok többsége is tömegközlekedéssel jár
dolgozni, pedig biztosan van kocsijuk. Ha nem szereted a
buszt, metrót vagy villamost, jó idôben biciklizzél, ami jót tesz
az egészségednek és a környezetnek is. Ha messzire kell utaz-
nod, azt lehetôleg másokkal együtt tedd meg. Jobb egy autóban
négyen együtt, mint négyben külön-külön, magányosan.

10. Ne hanyagold el a kocsidat! A rendszeres karbantartás ki-
sebb üzemanyag-fogyasztáshoz, jobb menetteljesítményekhez,
biztonságosabb mûködéshez és kisebb zajterheléshez vezet. A
jól karbantartott autó sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki,
mint az elhanyagolt. Egy jó megjelenésû kocsi az önbecsülé-
sedhez is hozzájárul.

11. Jól válassz autót, és jól is használd! Az autógyártók min-
dent megtesznek, az pedig környezetszennyezéssel jár. Majd a
felesleges termék szemétbe dobása újabb környezeti problé-
mákat okoz. Lépj ki ebbôl az ördögi körbôl, és fogyassz ész-
szerûen!

12. Hallasd a hangod! A környezetszennyezés, különösen a
globális felmelegedés mára az egyik legfontosabb vitatémájá-
vá vált az emberiségnek. Hallasd a hangod, s igyekezz nyo-
mást gyakorolni, hogy a kormányok – a mi esetünkben persze
elsôsorban a magyar kormány – a gazdasági, hatalmi és más-
fajta rövidtávú érdekeiket tegyék félre, s vegyék be legfonto-
sabb teendôik közé a Föld állapotának stabilizálását. Ezért te-
gyenek meg mindent saját hatáskörükben és a nemzetközi fó-
rumokon. Te magad pedig a környezetedben igyekezzél ráven-
ni embereket, hogy minimális önkorlátozással járuljanak hoz-
zá az élhetô világ fenntartásához.

Bodó Attila (forrás: HVG)



16

Vidékfejlesztési pályázatok I.

Integrált Közösség Szolgáltató Tér (IKSZT)

A Mûvelôdési Ház felújítása

Ennek a pályázatnak a célja a vidéki lakosság megtartása
érdekében a helyben elérhetô alapszolgáltatások körének bôví-
tése, minôségének és hozzáférhetôségének javítása többfunk-
ciós szolgáltató központok létrehozásával. Ilyen integrált kö-
zösségi terek régóta mûködnek Magyarországon - hasonló sze-
repet töltött be a Hangya Szövetkezet székháza Tordason, és
késôbb a Mûvelôdési Ház. A helyi közösségek megerôsítését
szolgáló kormányprogram lehetôséget biztosít az integrált kö-
zösségi és szolgáltató teret adó épület esetünkben a Mûvelôdé-
si Ház - felújítására, átalakítására, biztosítja továbbá a mûkö-
déshez szükséges forrásokat -  az elsô évben jelentôs mérték-
ben, késôbb csökkenô intenzitással. Ennek érdekében a pályá-
zat elsô fordulójában az IKSZT cím elnyerése érdekében kon-
cepciót dolgoztunk ki, összefoglaltuk az ellátandó feladatokat,
és megterveztük, hogy milyen átalakítások szükségesek ezek
megvalósításához. A tervezésben részt vett a Tordas Községért
Közalapítvány, a Tordas Értékmegôrzô és Fejlesztô Közhasznú
Egyesület, a Tordasi Polgárôrség, a Sze-Láví Alapítvány, a Re-
neszánsz Nôegylet, a Mûvelôdési Ház, a Nyugdíjasklub, a Fia-
tal Mûvészek Alkotó Köre és az Önkormányzat egy-egy kép-
viselôje. A pályázatot a Tordas Községért Közalapítvány nyúj-
totta be, amely együttmûködési megállapodást kötött az Ön-
kormányzattal. Az együttmûködés keretében az Önkormányzat
a fenntartást (a mûködési költségek fedezését) vállalta, az Ala-
pítvány pedig az IKSZT szakmai irányítását, üzemeltetését lát-
ja majd el.

A kötelezô és nem kötelezô feladatok közül az alábbiakat
vállaltuk:
- Ifjúsági közösségi programok szervezése
- Közmûvelôdési programok szervezése
- A lakosság információhoz való hozzájutásának segítése, tájé-
koztatási pont
- Közösségi internet hozzáférés (eMagyarország pont)
- Könyvtári szolgáltatások (olvasósarok, könyvtári progra-
mok) helyszíne
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
- Egészségfejlesztési programok, szûrôvizsgálatok szervezése
- Ismeretterjesztô elôadások, tanfolyamok, felnôttképzés
- Audio-médiás szolgáltatások, hangstúdió kialakítása

Mindezen a feladatok, szolgáltatások megvalósításában
fontos szerep jut a tordasi civil szervezeteknek.

A koncepciót november végéig bírálják el, és ha megkap-
juk a címet, maximum 50 millió forintig pályázhatunk a felú-
jításra. Ennek keretében az alábbi fôbb átalakításokat tervez-
zük:
Klubterem: A mûvelôdési ház jelenlegi irodáját és a mellette
levô helyiséget nyitnánk egybe, ezzel nyernénk egy 40 m2

alapterületû helyiséget, amit bármikor kettéoszthatóvá alakí-
tanánk a párhuzamos kisebb teret igénylô programok számára.
Oktatóterem: A mûvelôdési ház jelenlegi klubterme, mely
kiscsoportos képzés, oktatás célját szolgálná. Itt kap helyet az
eMagyarország pont is.
Hangszoba: A mûvelôdési ház jelenlegi raktárát és számító-
géptermét alakítanánk át, amit egy próbaterem-hangszertároló
teremre és egy üvegkazettával ellátott stúdióra osztanánk.
Nagyterem: A meglévô, színpaddal ellátott nagyterem világí-
tásának felújítása révén nagyobb rendezvények, elôadások
megtartására lesz alkalmas.
Irodák: A meglévô klubhelyiségbôl leválasztva és a volt ruha-
tár helyén két irodát alakítunk ki.
Vizesblokk: A jelenleg használt vizesblokk nem felel meg a
mai elôírásoknak, a közlekedô folyosó végének a leválasztá-
sával kapjuk az új férfi és nôi mosdót, pelenkázót.
Teakonyha: A tervezett oktatóterem mellett meglévô teakony-
ha felújítása elengedhetetlen

A Hangya hagyományokra építve az egykori Hangya épü-
letet olyan közösségi térré szeretnénk formálni, amely méltó

erre az örökségre, és valódi közösség- és vidékfejlesztési köz-
pontja lehet a térségnek. Ennek alapja a tordasi emberek tenni-
akarása, munkaszeretete, közösség iránti elhivatottsága, loká-
lpatriotizmusa. Az elmúlt években megmutatkoztak a község-
ben a széthúzás jelei, amikor azonban közös cél érdekében ten-
ni kellett, mindenki félretette esetleges ellentétes érzelmeit, és
egyöntetûen az ügy mellé állt. Jó példa erre ez a pályázat is. A
cél, hogy a leromlott állapotban levô mûvelôdési házat felújít-
hassuk, új funkciókat, színvonalas, korszerû közösségi teret
alakíthatunk ki, azonnal egy asztalhoz ültette a falu szereplôit:
az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek vezetôit.
Ez a folyamat elkezdôdött, és a program megvalósítása hozzá-
járul, hogy azok a szervezetek, amelyek között esetleg politi-
kai, társadalmi, generációs nézetbeli különbségek vannak, ösz-
szefogva új értékeket teremtsenek.

Szendrôi Júlia
Sze-Lá-ví Alapítvány

Vidékfejlesztési pályázatok II.

45 szervezet - települési önkormányzatok, vállalkozók, ci-
vil szervezetek összefogásával szeptember 18-án megalakult a
VölgyVidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület.
A Közösség célja a 17 települést átfogó térségre kidolgozott
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósításának elôsegítése,
a közel egymilliárd forintnyi uniós támogatás hatékony fel-
használásának koordinálása. Míg a LEADER pályázatok a jö-
vô évtôl indulnak, az alábbi vidékfejlesztési pályázatokat már
idén októberben meghirdetik.

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támo-

gatása

Mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók nem mezôgazda-
sági tevékenységének fejlesztése: az ehhez kapcsolódó épület-
felújítás, korszerûsítés, kisléptékû infrastruktúrafejlesztés, esz-
közbeszerzés, minôségbiztosítási, környezetirányítási rendszer
bevezetése
Turisztikai tevékenységek ösztönzése

- Falusi turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek, szolgáltatások
kialakítása, bôvítése
- Ifjúsági szálláshelyek, szolgáltatások fejlesztése
- Agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, pl. lovas, va-
dászati, horgász, bor, kerékpáros turisztikai szolgáltatások bô-
vítése, fejlesztése
Falumegújítás és -fejlesztés

- Védelem alatt nem álló épületek külsô felújítása
- Kisléptékû infrastruktúra fejlesztés
- Új piacok létrehozása
- Játszóterek kialakítása, meglévôk korszerûsítése
Vidéki örökség megôrzése

- Védelem alatt álló építmények külsô-belsô helyreállítása,
korszerûsítése
- Tanösvények, túraútvonalak kialakítása, kiadványok, táblák
készítése

A legkisebb adható támogatás kérelmenként 1200, a legna-
gyobb 200 ezer eurónak megfelelô forintösszeg. A támogatás
mértéke vállalkozások esetében az összes elszámolható kiadás
60 %-a, önkormányzatok, civil szervezetek esetében 100 %-a.

A VölgyVidék Közösség a támogatást igénylôket az elôké-
szítés során információkkal segíti, majd a stratégiába illeszke-
dô támogatási kérelmeket értékeli. Ezt követôen a projekt gaz-
dája nyújtja be támogatási kérelmét az illetékes Mezôgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

További információk hamarosan a www.volgyvidek.hu, illetve
a www.umvp.eu honlapokon olvashatók.

Szendrôi Júlia
VölgyVidék fejlesztési irodavezetô
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GYEREKOLDAL
Kelep, kelep gólyamadár
Itt van az ôsz, elmúlt a nyár.
Elmúlt a nyár, itt van az ôsz,
Szôlôt ôriz már a csôsz.
                    Népi mondóka

A vakond ásója

A mezei tündér éppen a tarka rét fölött szállt, amikor oda-
lentrôl sírdogálást hallott. Fülelni kezdett:
– Ki sír itt ilyen keservesen?
Egyszer csak meglátott egy kis vakondtúrást.
– No – gondolta –, ennek utánajárok! Húzott egy varázskört a
pálcával maga körül, és akkora lett, mint egy jól megtermett
tücsök. Fölmászott a vakondtúrás tetejére, és leereszkedett.
Nemsokára meglátta a vakondot, amint a földön ült és nagyon
szomorkodott. Sírt, potyogtak a könnyei.
– Mi történt veled, vakond? – kérdezte a tündér.
A másik hüppögött még egy sort, majd mesélni kezdett: 
– Hajjaj, ha te azt tudnád! Három nappal ezelôtt amint itt a föld
alatt ástam a járatot, egy nagy tölgyfa gyökeréhez jutottam. El-
kezdtem ásni a tölgyfa gyökere mentén fölfelé, és kijutottam a
fa tövében a napvilágra. Gondoltam, hogy napozom egy kicsit,
friss levegôt szívok. Amint ott sütkéreztem, vércsevijjogást
hallottam a közvetlen közelemben. A vércse nagyon veszélyes
madár, megeszi a pockokat, az én életem sem volt biztonság-
ban, úgyhogy fejvesztve ugrottam vissza a vakondtúrásba. És
futottam, futottam órákon át lent a járatokban. Aztán amikor
végre megálltam az egyik keresztezôdésben, rájöttem, hogy az
ásómat fönt felejtettem a földön, a vakondtúrás tetején. De úgy
rohantam, hogy nem jegyeztem meg az utat, amit megtettem.
Megpróbáltam a folyosókat visszafelé végigjárni, és most már
harmadik napja keresem, de nem találom a tölgyfához vezetô
utat. Elveszítettem az ásómat, nem tudok többé új folyosót ás-
ni, csak ezeken a régieken barangolhatok.

A tündér egy ideig töprengett, hümmögött, aztán így szólt:
– Próbáljunk együtt gondolkodni! Látok itt három folyosót. Mi
volna, ha elindulnánk a bal oldalin?

A vakond emlékezni próbált:
– Ha jól emlékszem, ha elindulnánk a bal oldali járaton, akkor
mennénk egy ideig, aztán két ágra oszlana, és hogyha ott balra
kanyarodnánk, hú, akkor elérkeznénk a másik vakondnak, a
szomszédnak a területére. Belefutna az alagút az ô folyosójába,
és az egy nagyon barátságtalan vakond, úgyhogy arra nem sze-
retek menni. Ha jobbra kanyarodnánk, akkor pedig… Azt már
bizony elfelejtettem.
– Na jó – mondta a tündér –, akkor nézzük a középsô járatot!
– Nos, a középsô járat… – vakarta a fejét a vakond –, ha elin-
dulnánk a középsô járaton, akkor egy nagy térhez érnénk, és
ott három irányba lehet kanyarodni. Ha ott balra mennénk, ak-
kor egy olyan területre érnénk, ahol nagyon sok a földigiliszta.
Az az én születésnapi lakmározó helyem. De arra nem szoktam
gyakran járni, mert akkor a földigiliszták megijednének, és el-
költöznének onnan. Úgyhogy minden évben csak egyszer me-
gyek arra, amikor születésnapom van, és akkor jól belakmáro-
zom. Ha pedig a középsôn indulnánk el – mondja a vakond –,
akkor ott egy idô után elakadnánk, mert ott feljött a talajvíz, és
teljesen elárasztotta, és akkor megfulladnánk, ha tovább akar-
nánk menni. A harmadik út, az pedig már nem emlékszem, ho-
vá vezet.
– Rendben van – sóhajtott tündér –, hová jutnál, ha most itt a
jobb oldali folyosón indulnál el?
– Azt hiszem – felelte némi fejtörés után a vakond –, ha elin-
dulnék a jobb oldali folyosón, akkor mennék, mennék, és aztán
elérnék arra a részre, ahol furcsa barna gumók növekednek.
– Valóban, a vakondtúrásodtól jobbra egy széles krumpliföld
terül el – bólintott a tündér.
– Igen, igen – helyeselt buzgón a vakond. – Amíg kicsik, addig
el tud menni az ember, de amikor nônek, nônek, akkor elduga-
szolják a folyosót, úgyhogy zsákutcává válik. Viszont az az út
is elágazik, és ha jobbra megyünk, akkor elérünk egy mezei

pocoknak a gabonaraktárába. A mezei pocok jó barátom. De
ott vége van a folyosónak, odáig szoktam csak menni, és akkor
beszélgetünk. És aztán még sok-sok elágazás van, jobbra, balra
is. Valamelyik biztos odavezet ahhoz a tölgyfához, csak mon-
dom, úgy futottam, hogy elfelejtettem.

A tündér tanácstalannak látszott:
– Hogy segíthetnék ezen a vakondon? – Ám egyszer csak fel-
csillant a szeme. Azt mondta:
– Figyelj, vakond! Gyere csak velem!

És elindult fölfelé a vakondtúrás kijáratán. A vakond követ-
te, ott szuszogott mögötte. Kiértek a vakondtúrás tetejére. A
tündér körbemutatott.
– Nézz körül! Látod a tölgyfát?

De a vakond csak hunyorgott a napfényben.
– Én nem jól látok itt kint, a napvilágon.
– Próbálj azért körültekinteni! Egy terebélyes fát keress, széles
árnyékkal!

A vakond nézett jobbra, nézett balra.
– Mintha arra lenne – mutatott aztán bizonytalanul az egyik
irányba.
– Úgy van – mondta a tündér –, ott a tölgyfa! Én még a kis ásó-
dat is látom a vakondtúrás tetején. No várj egy picit, odarepü-
lök, és visszahozom!

A tündér szárnyra kelt, s kisvártatva már vissza is tért az
ásóval. Hú, a vakond örvendezett, nagyon boldog volt. Már si-
etett is volna vissza a föld alá, de a tündér megállította:
– Figyelj rám egy kicsit! Nagyon-nagyon labirintusszerû ez a
te föld alatti rendszered. Látod, el is felejted, hogy ha jobbra
fordulsz, akkor hová érkezel. Egy-két irányt tudsz csak. Pró-
bálj ezután úgy tájékozódni, hogy ha valahová el akarsz jutni,
akkor gyere föl elôtte a napvilágra! Áss egy vakondtúrást, és
ha fölértél, akkor hívj engem! Én majd odarepülök, megkérde-
zem, hogy hová akarsz elérni, megmutatom az irányt, és akkor
már arrafelé haladhatsz tovább, nem kell napokig tévelyegned.

A vakond erôsen hálálkodott, megfogadta a tündér jótaná-
csát, és ezután csakugyan így élte az életét.

Hegedûs Mónika

Találd ki! Rajzold le!

Kék a színe, zöld a szára,
Jó lesz nekem uzsonnára.
Barna magvát kiveszem,
Érett húsát megeszem.

AJÁNLÓ

A mostani számban újra egy remek kiránduló helyet szeret-
nék bemutatni. Tordastól nincs messze Biatorbágy. Könnyen
el lehet jutni autóval, a bátrabbak biciklivel is megközelíthetik.
A túrát érdemes a Viadukt megtekintésével kezdeni. Innen a
piros turista jelzést követve egy elég meredek emelkedôn el-
jutunk a Kô orrára. Megéri felmászni. Gyönyörû kilátás nyílik
a környékre, olyan mintha a Bükkben lennénk. Innen Sóskút
felé vezet az út. Ahol meglehet pihenni, az a sóskúti Nagyme-
zô, Kálvária. A Benta-patak hídján átkelve  a Nyakas kô felé
lehet venni az irányt. Igaz az egykori kôfejtô fölötti borospin-
cék látványa elég lehangoló, de érdemes megnézni. Több, mint
száz évesek ezek a kôpincék, sajnos nagyon elhanyagoltak. A
túra vége felé pedig megpillanthatjuk a Szily-kápolnát ,amit
néhány éve gyönyörûen felújítottak. Októberben biztosan lesz
olyan hétvége amikor egy jó kirándulást érdemes tenni, hogy
jobban megismerjük a környékünket, környezetünket.

Nagy Ilona

Beérett már a kökény,
Szedjük tele a kötényt,
A héja már fekete,
Mókus is gyûjt télire.
                           Népköltés

Fele piros, fele sárga,
Fél lábával még a nyárba,
Mászik féllel már az ôszbe,
Nagy szüksége van a csôszre.

Zöld burokban születtem,
Mikor aztán nagy lettem,
A zöld burok szétrepedt,
És az úrfi kiesett./dió/

/szôlô//szilva/
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LABDARÚGÁS
A bajnokság állása

hely csapat M GY D V LG KG P
1. DUNAFÉM-MH 9 6 3 0 37 11 21
2. CSÁKVÁR 9 6 3 0 21 7 21
3. ERCSI 9 6 1 2 24 9 19
4. PUSZTASZABOLCS 9 6 1 2 23 14 19
5. KAJÁSZÓ 9 5 2 2 22 16 17
6. SZÁR 9 4 3 2 14 8 15
7. TORDAS 9 4 2 3 22 13 14
8. PETTEND 9 4 1 4 17 17 13
9. GYÚRÓ 9 4 1 4 16 21 13
10. LOVASBERÉNY 9 3 2 4 7 17 11
11. ISZKASZENTGY. 9 3 0 6 10 20 9
12. IVÁNCSA 9 2 2 5 13 19 8
13. PÁTKA 9 2 1 6 18 22 7
14. DINNYÉS 9 2 0 7 16 28 6
15. MAGYARALMÁS 9 1 3 5 7 25 6
16. CSÁKBERÉNY 9 1 1 7 8 28 4

Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség

AGÁRDI TERMÁL Megyei II. osztály

2008/2009

7. forduló 09. 28.     16.00   Gyúró - Tordas
8. forduló 10. 05.     15.00   TORDAS - Kajászó
9. forduló 10. 12.     15.00   Pusztaszabolcs - Tordas
10. forduló 10. 19.     14.30   TORDAS - Lovasberény
11. forduló 10. 26.     13.30   Dunafém-Maroshegy - Tordas
12. forduló 11. 02.     13.30   TORDAS - Szár
13. forduló 11. 09.     13.30   Csákberény - Tordas
14. forduló 11. 15. (szo.) 13.00   Pettend - Tordas
15. forduló 11. 23.     13.00   TORDAS - Dinnyés

Az ifjúsági mérkôzések 2 órával a felnôtt mérkôzések elôtt
kezdôdnek.

A mérkôzésekrôl  friss híreket olvashat a tordas.hu fôolda-
láról közvetlenül elérhetô Sporthírek menüpont alatt.

A LÖVÉSZ

SZAKOSZTÁLY

HÍREI

Augusztus 28-án véget ért a Fejér megyei lövészbajnok-
ság. Az utolsó fordulónak a Polgárdi Lövész Klub adott ott-
hont. A hat fordulóból álló versenysorozat végén a Zámoly,
Dunaújváros és Mór csapatai mögött összesítésben (puska és
pisztoly) a tordasi csapat a negyedik helyen végzett.

Az MTTSZ Országos és Fejér Megyei Szövetsége szep-
tember 6-án Székesfehérváron rendezte meg az idei országos
szabadidôs lövészbajnokságot.
- A versenyen 0.22 kispuska 30 lövéses fekvô számban az elsô
helyezést Farkas István, a második helyezést Ispán László és a
harmadik helyezést Barátki László érte el. Mindhárman a Tor-
das SE versenyzôi, ebben a számban tehát a csapatversenyt is
megnyerték.

- A 0.22 sportpisztoly 20 lövéses versenyszámban a tordasi
csa-pat ezüstérmet szerzett. Csapatunk tagjai mindkét számban
Farkas István, Ispán László, Barátki László, Govnik József.

Szeptember 13-án szakosztályunk Tordason egyéni mi-
nôsítô lövészversenyt rendezett. Ezen a versenyen négy szak-
osztály, illetve lövészklub vett részt; öt számban a 81 induló
közül:
- Nôi sportpisztoly 20 lövéses versenyszámban elsô helyezett
Farkas Noémi (Tordas SE), második helyezett Varga Attiláné
(Alba Volán), harmadik helyezett Szepessy Anikó Amália
(Nagytétény Promontor).
- Nyíltirányzékú kispuska versenyszámban elsô helyezett Far-
kas Ferenc (Alba Volán), második helyezett Barátki László
(Tordas SE), harmadik helyezett Nagy Domonkos (Tordas SE)
- Zárt irányzékú kispuska versenyszámban elsô helyezett Far-
kas Ferenc (Alba Volán), második helyezett Szlávik Attila
(Tordas SE)
- Old Boy’s (60 év felett) nyílt irányzékú kispuska 30 lövés
versenyszámban elsô helyezett Tóth László (Nagytétény Pro-
montor), második helyezett Tóth Csaba (Nagytétény Promon-
tor), harmadik helyezett Farkas János (Tordas SE).

Ezúton is szeretném megköszönni szponzorainknak a
támogatást, Szollár Lászlónak, aki az országos versenyre való
felkészülésünket nagy összeggel segítette, Tóth Ferencné
Györgyinek, aki a szakosztályunk által szervezett minôsítô
versenyt támogatta, valamint versenyzôinknek, segítôinknek
munkájukat, hozzáállásukat.

                 Farkas István
Tordas SE Lövész szakosztály vezetôje
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Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

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

Példányszám: kéthavonta 750 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

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

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

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

Gyimesközéplokon, Hidegségpatakán a Boglárka Vendégház szeretettel várja

pihenni vágyó kedves vendégeit.

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

Építkezôk, építôk figyelem!

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

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást

vállalunk. Tel.: 30/365-7786

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

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

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

A MARTONVÁSÁRI ORVOSI ÜGYELET

2008. augusztus 6-tól a

Beethoven Általános Iskola orvosi szobájában lesz.
Cím: Beethoven tér 1. (új iskola), földszint

Telefon: 22/460-053

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

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

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

Kardiológiai és tüdôgyógyászati szakorvosi képesítéshez
kötött gyógyszerjavaslat, receptírás.

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

Dr. Kertész Tamás
          kardiológus, pulmonológus szakorvos

RENDÔRSÉGI TELEFON
Tordas Község Önkrományzata finanszírozza egy rendôrségi
mobiltelefon havi elôfizetési díját. Ez a telefon éjjel-nappal

az éppen szolgálatban lévô járôrautóban csörög ki.
Reményeink szerint a járôrautó így hamarabb érhet ki a

helyszínre, ezzel javul a település közbiztonsága,
és a tordasiak biztonságérzete.

20/969-5963

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik
Czégér Sándorné, szül.: Benedikti Julianna temetésén

2008. 09. 26-án részt vettek és együttérzésüket
fejezték ki.

Keresztlánya és családja

FELHÍVÁS

KÉRÜNK MINDEN TORDASI LAKOST, AKI
„LAKÁS-ELÔTAKARÉKOSSÁGI

SZERZÔDÉST”
KÖTÖTT A CSATORNAÉPÍTÉSRE,

AZT ANNAK LEJÁRTA ELÔTT,
SEMMIKÉPPEN  NE BONTSA FEL!

EZ SENKINEK NEM ÉRDEKE.

Cifka János
Derecskei János

Márki Ferenc

Tordas, 2008. 10. 07.

Október 25-én, szombaton

Családi és Ifjúsági napra

hívunk mindenkit szeretettel.

A tervezett program:

...Engedjétek hozzám jönni a

gyerekeket...

14.00-tól aszfaltrajz verseny az evangélikus templom elôtt.
(esô esetén a gyülekezeti teremben A/4-es rajzlapra)

Téma: Mit jelent nekem a szeretet?

14.45-tôl játékos feladatok csapatban és egyéniben

a parókia udvarán, gyerekeknek

14.45-tôl „folyton-folyvást foltonfolt-varrás”

segítô kezekkel minden korosztálynak

16.00: „...Szorongat a sátán de Te velem vagy...”

Drogmegelôzés - elôadás
Viktorné Erdôs Esztertôl a templomban,

a drogokról és felismerésükrôl.

Várjuk a gyerekeket, fiatalokat,

szülôket és nagyszülôket!

17.00: Áhítat - Süller Zsolt evangélikus lelkész

17.30: eredményhirdetés, szeretetvendégség
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KÖNYVTÁRI
HÍREK

Hétfôn és szerdán

13.30-tól 16.30-ig várom

a régi és a leendô olvasókat.

Varga Szabolcsné

A Községháza ügyfélfogadási rendje

 Hivatal Körjegyzô Polgármester Anyakönyv Pénztár Víziközmû Intézmény

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

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

Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékezünk október

23-án, 17 órakor a kopjafánál.


