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KEDVES TORDASIAK!
Néhány hónappal ezelôtt egy idôs nénivel beszélgettem a
régi és a mai világ közötti hasonlóságokról és különbségekrôl.
Megállapodtunk abban, hogy régen sem unatkoztak az emberek, folyton volt mit tenniük. Más volt azonban az idô szerepe.
Manapság azt mondjuk, hogy rohan az idô, pedig csak jóval több dolgot teszünk meg egy adott idôtartam alatt. Ha valahol késünk, annak súlyosabb következményei lesznek a mi
idônkben, mint régen. Változtak az élet körülményei, változtak
az igényeink is. Ma már szinte minden háztartásban van mobiltelefon, mikró, televízió, fényképezôgép, autó, számítógép és
még sorolhatnám. A világ szinte teljesen arról szól, hogy ezek
a „nélkülözhetetlen kellékek” az életünk részesei legyenek.
Ehhez viszont szükségünk van a pénzre. Döntôen ez határozza
meg életünket, másokhoz való viszonyunkat. Olyan világban
élünk, ahol pénzzel mindent el lehet érni.
Az utóbbi hetek történéseibôl pedig láthatjuk, hogyan teheti tönkre a pénz a családok életét, hogyan befolyásolhatja a
gyenge gazdaságú ország mûködését. A kormányzat tehetetlenségét és kapkodását a saját bôrünkön érezhetjük. Az ország
tavaly benyújtott költségvetését a megtárgyalása elôtt pár héten belül háromszor módosították. Az elfogadás után egy hónappal már ezermilliárdos megszorító csomagról beszélnek.
Nem tudjuk pontosan, de érezzük, hogy ez nem vezet jóra.
Ilyen körülmények között kellett a Képviselô-testületnek megtervezni az idei évet Tordason. Tudjuk, hogy a lakosság kor-

mányzati politikából fakadó terheit nem növelhetjük, ezért a
koncepciónak megfelelôen nem emeltünk adókat. A közüzemi
díjakat a szolgáltató által javasolt mértékben, csak az inflációval növeltük. Idén elsôdleges célként kezeljük az új óvoda építését, emellett ha sikerül, néhány kisebb fejlesztést is megvalósítanánk. Ezekhez, a korábbi éveknek megfelelôen továbbra is
számítunk az Önök támogatására, segítségére. A tavalyi év
megszorításainak és áldozatvállalásainak köszönhetôen kiegyensúlyozottá vált a településünk mûködése. Kevés kivételtôl eltekintve mindenki teljesíti az önkormányzat felé a kötelezettségeit, hiszen felismerték, hogy ezzel saját, tágabb otthonuk fejlôdését segítik. Ott, ahol a családjuk, rokonaik, barátaik
élnek, vagy nyugszanak. A kiszámíthatatlan kormányzati politika és a nehézségek ellenére bízzunk abban, hogy megvalósítjuk terveinket. Az elmúlt év eredményei adják meg nekünk az
erôt a jövôhöz.
Mutassuk meg, hogy lehet más utat is járni, mint amilyet a
világ ránk kényszerít! Mutassuk meg, milyen az, ha egy egész
közösség fordít hátat ennek a zûrzavaros, önzô világnak. Ez a
mi falunk és senki sem veheti el tôlünk. Olyan lesz, amilyenné
tesszük, amilyenné építjük. Ezért vegyünk részt a rendezvényeinken és ki-ki a maga módján, erejéhez mérten, segítse a
céljaink elérésében, az idei évben is Tordast!
Juhász Csaba polgármester

PROGRAMOK
Február 28-án a Mûvelôdési Házban ÓVODÁS FARSANG.
Március 2-án és 9-10-én reggel 8 órától NYÍLT NAP az iskolában (a részletes program a 8. oldalon található).
Március 4-én 18 órakor a Mûvelôdési Házban MAGYAROK SZÖVETSÉGE LAKOSSÁGI FÓRUM! Mondja el véleményét!
„Nincs jobb vagy bal oldal, csak egy nemzet van!” (A részletes program a 12. oldalon található.)
Március 7-én, szombaton 10 órától NAGYBÖJTI LELKI NAP, a Mûvelôdési Házban és a katolikus templomban.
Vezeti: Dr. Kránitz Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia professzora (részletes program a 15. oldalon).
Március 14-én, szombaton 10 órai kezdettel MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
ESEMÉNYEIRÔL a Mûvelôdési Házban és a Petôfi-szobornál.
Március 28-án FALUTAKARÍTÁS. Gyülekezô 8 órakor a Mûvelôdési Ház elôtt.
Február havi mottó:
„A tôkések a munkásosztályt egyre több és több drága áru, épület, és technika megvásárlására fogják buzdítani. Ezzel együtt arra ösztönözve ôket, hogy egyre több drága hitelt vegyenek fel mindaddig, amíg a hitelek visszafizethetetlenekké
válnak. ” (Karl Marx)

és a jelenléti ív alapján. Azóta (9 hónapja) a Közigazgatási Hivatal semmilyen további lépést nem tett.
4. A Polgármesteri Hivatalt nem a körjegyzô dolga megszüntetni.
Ezzel egyetértettünk, de a testület a körjegyzôt csak arra kérte
fel, hogy a megszüntetô okiratot készítse elô, a Hivatalt a testület szüntette meg. Ezzel a válaszunkkal kapcsolatban sem
volt a Közigazgatási Hivatalnak semmilyen további észrevétele.
5. A Kisbíró fôszerkesztôjét nem minôsített többséggel
választotta meg a testület.
Elfogadtuk, majd minôsített többséggel megválasztottuk a fôszerkesztôt.
6. A költségvetési rendeletben a közterhek szó helyett a
járulékok szót kell használni.
Ismét egy szóhasználati probléma. Elfogadtuk.
7. A vagyongazdálkodással kapcsolatban a zárszámadás
rendeletében kellett volna lennie egy mellékletnek, ami a
több éves kiadással járó döntésekrôl szól.
Valóban nem volt benne, de azért, mert évek óta nem változott
a forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és a forgalomképtelen vagyontárgyakról szóló kimutatásunk. Az észrevételt
elfogadtuk, a mellékletet pótoltuk.
8. A Mûvészeti iskola egyik tanárának üzemanyag hozzájárulást szavazott meg a testület, és ez hatáskör elvonás,
mert errôl dönteni az intézményvezetônek van joga.
Elfogadtuk, és visszavontuk a határozatot. Egyébként az intézményvezetô kérte, hogy mi döntsünk, mert erre a kiadásra nem
volt kerete.
9. Az adórendelettel kapcsolatban ugyanolyan számmal két verzió került ki, és az törvénytelen, hogy egy rendelet számmal két különbözô rendeletet jelölünk.
Nem kettôs rendeletalkotás történt, hanem egy adminisztratív
hiba folytán nem az elfogadott rendeletet, hanem az elôterjesztést nyomtatták ki a hivatalban és küldték el a bíróságra. A
Közigazgatási Hivatal elfogadta a válaszunkat.
10. Az iskolaigazgató kinevezési ügyében az az észrevétel érkezett, hogy azonos feltételekkel rendelkezô pályázók
esetén a pedagógiai szakvizsgával rendelkezô jelentkezôt
elônyben kellett volna részesíteni.
Ôk úgy ítélték meg, hogy azonos feltétel az 5 éves képzésû
egyetemi végzettség és a 3 éves képzésû fôiskolai végzettség.
Mi azt mondtuk, ez nem tekinthetô azonos végzettségnek és
nem fogadtuk el. Ez az egyetlen olyan döntés, melyben a Közigazgatási Hivatal bírósághoz fordult, az ügy folyamatban van.
11. A kinevezéssel egyidejûleg nem állapítottuk meg számszerûen az iskolaigazgató illetményét és vezetôi pótlékát.
Ez valóban nem történt meg, hiszen akkor még nem tudtuk,
hogy a besorolás szerint mi jár majd neki. Ezt elfogadtuk és
pótoltuk.
12. A közterület használati rendeleteket régiószerte felülvizsgálta a Közigazgatási Hivatal. A 10/2004. számú rendeletrôl egy 5 és fél oldalas törvényességi észrevétel érkezett.
Ez volt a leghosszabb törvényességi észrevétel, de ehhez a jelenlegi testületnek semmi köze nincs. Az észrevétellel egyetértettünk és módosítottuk a rendeletet.
Tehát a 12 észrevételbôl hetet elfogadtunk, ötöt pedig nem.
Négybe „beletörôdött” a Közigazgatási Hivatal, egyben bírósághoz fordult. Mire az ügy tárgyalása megkezdôdött, a Közigazgatási Hivatal - mint jogi személy - megszûnt létezni, így
az eljárás jelenleg szünetel.
A január 1-jétôl mûködô államigazgatási hivatalok hatósági
feladatokat látnak el (például gyámügy, építésügy) –, de kérésre sem végezhetik a helyi önkormányzatok törvényességi ellenôrzését, így a képviselôi indítvány elfogadása jogszabályellenes lett volna. A törvényességi ellenôrzés egyébként fontos
lenne. Ha ugyanis az ezzel a feladattal megbízott hivatalok komolyan vennék a dolgukat, talán a tordasi önkormányzat szóhasználatának (kinevezés - választás, járulékok - közterhek)
kifogásolása mellett, akár még jogszabályellenesen megkötött
életbiztosításokat is észrevételezhettek volna. De lehetôségük
lett volna a sokmilliárdos önkormányzati vagyonvesztések
megakadályozására is (pl. a Hunvald-ügy Budapest 7. kerületében), és akkor az ország most nem itt tartana.
Teszár Tamás alpolgármester

Önkormányzati hírek
Testületi ülés, 2009. január 20.
A Képviselô-testület elfogadta a Petôfi Sándor Mûvelôdési
Ház 2008. évi mûködésérôl szóló beszámolót, valamint a közmûvelôdés 2009. évi tervezetét.
A polgármester tájékoztatást adott a 2008. évi határozatok
végrehajtásáról, amit a testület elfogadott.
A testület elfogadta a polgármester „A fásítási terv közzétételérôl” szóló interpellációra adott válaszát.
A Képviselô-testület megtárgyalta az önkormányzat testületi ülése mûködésének és döntéseinek törvényességi ellenôrzésérôl készült indítványt. Nem értett egyet azzal a képviselôi
javaslattal, hogy az önkormányzat kérje fel az Államigazgatási
hivatalt a törvényességi ellenôrzésre, mivel ez a döntés jogszabályt sértene.

Az Önkormányzatok mûködésének
törvényességi ellenôrzése
Az önkormányzatok mûködésének törvényességi ellenôrzésére a parlament létrehozta elôbb a köztársasági megbízotti-,
majd a megyei közigazgatási hivatalokat. A törvényességi ellenôrzés indokolt, hiszen laikus önkormányzati képviselôk
döntenek a települések vagyonáról, intézményeirôl, helyi adóiról, költségvetésérôl, fejlesztési elképzeléseirôl, stb.
Az ellenôrzés a testületek döntéseinek utólagos vizsgálatát
jelentette (a testületi ülések jegyzôkönyvei alapján), és a jogszabályellenesnek minôsített döntésekrôl a hivatal értesítette a
testületet. A testület az észerevételeket köteles volt megtárgyalni, és döntésérôl értesítenie kellett a közigazgatási hivatalt.
Az ügy kétféleképpen végzôdhetett:
Amennyiben a testület az észrevétellel egyetértett, a jogsértô állapotot megszüntetve orvosolhatta a problémát.
Ha nem értett egyet, azt jelezte a közigazgatási hivatalnak,
és ekkor a hivatal további lépéseket tehetett: a kifogásolt határozatot bíróságon, a rendeletet pedig az Alkotmánybíróságon
támadhatta meg.
Ez így mûködött egészen 2008. december 31-ig, amikor az
Alkotmánybíróság megszüntette azt a jogsértô állapotot, amit
a kormány idézett elô azzal, hogy a közigazgatási hivatalokat
- kétharmados törvény helyett - kormányrendelettel szervezte
át regionális struktúrába.
Január 1-je óta a 3200 önkormányzat mûködésének törvényességét nem ellenôrzi senki. Megszünt az a szûrô, amely rövid idô alatt kiszûrte a jogszabályellenes döntéseket, így most
csak hosszadalmas eljárásokban bíróságon és az Alkotmánybíróságon lehet orvosoltatni a hibákat.
Január 12-én Fábián Jánosné, Farkas János és Farkas Jenô
képviselôk indítványozták, hogy „Ismerve önkormányzatunk
elmúlt két évi mûködését, a mûködés során született törvénytelen döntéseket, törvénysértô intézkedéseket, mi indítványozók elengedhetetlennek tartjuk a további ellenôrzés fenntartását.”
Tekintsük hát át, hogy 2008-ban milyen problémákat (vastag betûvel kiemelve) tapasztalt a Közigazgatási Hivatal és mi
volt az észrevételekkel kapcsolatban a testület álláspontja!
1. A víziközmû intézményvezetôt nem választja, hanem
kinevezi a testület.
Rossz szót (kinevezi helyett a választja) használtunk a határozatban. Az észrevétellel egyetértettünk, a határozatot visszavontuk.
2. A testület zárt ülésen nem alkothat rendeletet.
Ezzel nem értettük egyet, mivel sem az önkormányzati törvény, sem az SzMSz nem mondja ezt ki. Ennek ellenére nyílt
ülésen újra módosítottuk a rendeletet.
3. A telekadó rendelet módosítását ki kell függeszteni 30
nappal elôre, mivel a polgárok jogait széleskörûen érintô
ügyrôl van szó. Továbbá a Közigazgatási Hivatal szerint a
határozatképesség megállapítása elmaradt a testületi ülésen.
Nem fogadtuk el az észrevételt, mert kevés ember érintett a telekadóban, a testület pedig határozatképes volt a jegyzôkönyv
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tító nyáron (az üzemeltetési feladatokat a Schwander Kft. végezte, akinek képviselôje Váci Gyulával részt vett a 2007. évi
közmeghallgatáson, majd több megbeszélésen – Tordason,
Ráckeresztúron – szintén együtt jelentek meg); a körülmények
tisztázásához tordasi kezdeményezésre egy független szakembert kellett megbízni, mert folyamatosan egymással ellentétes
információkat kaptunk.
- ezután Ónody Miklós ráckeresztúri polgármester közvetítésével több ajánlatot tekinthettünk meg a telep és a hálózat mûködtetésével kapcsolatosan, amit a Schwander Kft. nyújtott be.
- Váci Gyula megkereste a képviselô-testületeket ill. polgármestereket a koncesszióra vonatkozó terveivel. Elképzelései
között szerepelt információink szerint az is, hogy a ráckeresztúri testület önállóan adja koncesszióba a közös vagyont. Miután Teszár Tamással és Erdélyi Gáborral részt vettünk egy
ráckeresztúri pénzügyi bizottsági ülésen 2008. október 6-án,
ahol Váci úr terveit néhány helyen megkérdôjeleztük, és ezzel
elbizonytalanítottuk a képviselôket, lejárató kampány alanyai
lettünk. (Azóta bebizonyosodott, hogy felvetéseink nagyon is
megalapozottak voltak).
- A négy polgármester elvi egyetértését adta egy, az Ítélôtáblához beadandó ügyirathoz, amit a jogászok el is készítettek,
Ónody úr azonban nem küldte el végül az iratot.
- Ehelyett Ónody úr Váci úrral (mint az adósságrendezést kérô
Aquator Kft. képviselôje) közösen kérték a 2008. karácsonya
elôtti héten az eljárás szüneteltetését. (ami azt jelentette volna,
hogy max. 6 hónapra felfüggesztik az eljárást, viszont közben
a hitelezô kérésére bármikor újraindíthatják).
- Váci úr (mint az adósságrendezést kérô Aqvator Kft. képviselôje) azt kérte Ónody úrtól, hogy engedményezze rá a másik
három önkormányzatra esô ÁFA követelést. Ennek megfelelôen Ónody úr felszólította a másik három önkormányzatot
2009. január 14-i dátumozású levelében, hogy fizetési kötelezettségének tegyen eleget. Bár levelében maga is elismerte,
hogy ha engedményezi a viszontkövetelést, akkor kvázi elismeri a tartozást (vagyis elveszíti az egyetlen érvet az adósságrendezés elindítása ellen), de mivel kilátásba helyezôdött - cserébe - a saját tartozásuk elengedése, így már a szomszéd tehenérôl van csak szó... Mi azonban már megtanultuk: az ígéret
szép szó, de nem mindegy, ki mondja...
Érdekesen alakult ez a fél év. Érdekes, hogy a dolgok egymásutánjának forgatagában az ember nem is képes felfogni az
ok-okozati összefüggéseket, de az ítélet kézhez vétele óta megvilágosodni látszik a történet egésze.
3. A Víziközmû Társulatok által felvett hitel fedezetlen
része (kb. 800 millió forint)
A 2008. október 30-án tartott egyeztetésen az Unicredit Bank
képviselôi jelezték, hogy a víziközmû társulatok nem tudják
fizetni sem kamattartozásukat, sem az LTP szerzôdések feltöltését. Mivel mind a Bank, mind a víziközmû társulatok vezetôi
az önkormányokra próbálták hárítani a fizetésképtelenség miatti felelôsséget, mondván nem igénylik tovább a jegyzôk az
állami támogatást (amit az Állami Számvevôszék jogtalannak
ítélt – ld. fenn), ezért a tisztánlátás érdekében kértem egy kimutatást, hogy az eredeti cash-flow tervhez képest pontosan
hol adódott az eltérés. A táblázatot 2008. december 16-án kaptuk meg végleges formátumban, amelynek számait az alábbi
táblázatban láthatják.

Mi történt csatorna-ügyben november óta?
Utoljára a közmeghallgatáson tájékoztattuk a jelenlévôket,
hogy csatorna-ügyben háromféle kötelezettség került napvilágra (összegek a négy településre összesen vonatkoznak):
1. Jogtalannak ítélt állami támogatás (kamatokkal kb. 700-800
millió forint)
2. ÁFA kölcsön (kamatokkal együtt kb. 600-700 millió forint)
3. Víziközmû Társulatok által felvett hitel fedezetlen része (kb.
800 millió forint)
Így a követeléssel élôk (Magyar Államkincstár, Váci
Gyula - az Aqvator képviselôje, Unicredit Bank) szerint
összességében jelenleg mintegy 2,2 MILLIÁRD forint tartozásunk van a csatornaépítés miatt, amire egyáltalán
nincs fedezet!
A novemberi Kisbíróban megjelent tájékoztatás óta eltelt
idôszakban a következô eseményekrôl szeretnék beszámolni:
1. Jogtalannak ítélt állami támogatás (kamatokkal kb.
700-800 millió forint)
A négy település által felkért jogász tájékoztatott bennünket,
hogy a 15%-os állami támogatás további igénylése több szempontból aggályos. A Parlament elfogadta az Államháztartási
törvény módosítását, amely felhatalmazta a Magyar Államkincstárt a jogosulatlanul igényelt közmûfejlesztési támogatások behajtására. Így bármikor várható a Magyar Államkincstár
határozata, amely kötelezi az önkormányzatokat a korábban
igényelt összegek (amelyeket az Állami Számvevôszék jogtalannak ítélt) visszafizetésére. Az Alkotmánybíróság határozata értelmében ezen határozatot bíróságon megtámadhatjuk.
Az Államkincstár decemberben visszautalt 4 millió forintot, amit még 2007. év végén inkasszált úgy, hogy kértük a
végrehajtás felfüggesztését, amit a bíróság ennél a kamatfizetésnél végül jóvá is hagyott.
2. ÁFA kölcsön (kamatokkal kb. 600-700 millió forint)
A novemberi Kisbíróban leírtuk, hogy a követelés átkerült a
Váci Gyula által tulajdonolt Aqvator Kft-hez, aki csôdeljárást
kezdeményezett 2008. nyarán. A Fejér Megyei Bíróság szeptember 17-én elrendelte a csôdeljárást, Ráckeresztúr Önkormányzata fellebbezett a végzés ellen a Fôvárosi Ítélôtáblánál.
Január utolsó hetében érkezett meg Ráckeresztúrra az Ítélôtábla 2008. december 17-i dátumozású végzése, mely megszüntette az adósságrendezési eljárást arra hivatkozva, hogy az
adós vitatta a követelés jogosságát. Idézet az ítéletbôl: „jelentôsséggel nem bír, hogy az adós jogszerûen tagadta-e meg a
teljesítést arra hivatkozással, hogy a szerzôdésben írtak szerint
csak az adóhatóságtól való visszaigénylést követôen köteles
azt megfizetni, ugyanis a vitatás alaposságának a vizsgálata
meghaladja jelen eljárás kereteit. Az adósságrendezési eljárásban ugyanis a bíróság csupán azt vizsgálhatja, hogy az
adósságrendezési kérelemrôl való értesítést megelôzôen
megtörtént-e a követelés vitatása az adós részérôl avagy
sem... Megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy a jelen eljárás
megszüntetése nem zárja el a hitelezôt attól, hogy igényét más
bírói úton érvényesítse.”
Nézzük mi minden történt az eljárás megindítása és az ítélet megszületése közötti idôszakban:
- rögtön a csôdeljárás megindítása után leállt a szennyvíztisz-

Ráckeresztúr és Térsége Víziközmû Társulat (az adatok millió Ft-ban vannak feltüntetve, kerekítésekkel)
év

Hitellehívás

LTP egyenleg Alapítványi
(2008. 09. 30.) letét
Terv Tény
1 268 862
205 510
106

Terv Tény
2004
2 075 1 474
2005
335 744
2006
172
2007
2008
2009
2010
Összesen:
2 410 2 390
2 090
Tény-terv különbség 2008. 11. 30-ig:

1 473 1 478
5

Lakossági
befizetések
Terv Tény
24
16
24
20
24
20
24
20
12
20
12
0
120

96
-12

3

Közmûfejl.
hozzájárulás
Terv Tény
190
0
61 230
14
34
9
19
31
0
71
1
377 283
-22

Betéti kamat
(kapott kamat)
Terv Tény
69
42
97
99
63
46
34
32
13
4
26
4
306
223
-53

Hitelkamat
(fizetendô k.)
Terv Tény
72
81
123
133
111
102
101
139
49
125
20
2
478 579
123

LTP befizetés
Terv Tény
352
354
352
380
352
380
352
380
230
122

1 637 1 617
-20

Látszik, hogy a hitelkonstrukció 4 bevételi forrással számolt (az összes hitelfelvétel 4,9 Milliárd forint, a táblában csak
a pénzmozgások fele látszik, ugyanis csak a Ráckeresztúr-Tordas Víziközmû Intézmény adatait kaphattuk meg):
1. Alapítványi hozzájárulás, ami tulajdonképpen annak a
pénznek a visszaforgatását jelenti, amit közterületfoglalási díjként kiszámláztak a kivitelezônek az önkormányzatok, majd
amikor megkapták, rögtön átutalták az ÖKOTÁM Alapítványnak. A probléma ezzel csak az, hogy a tervezett összegnél jóval
többet kellett volna fizetni, ha minden LTP szerzôdést fel akartak volna tölteni (mint ahogy azt ígérték annak idején...). A másik probléma az, hogy ennek a forrása is tulajdonképpen a
bankhitel volt.
2. Lakossági befizetések: kétséges volt már a terv szám is, hiszen havi 1000 forinttal számolva maximum 19 millió lehetett
volna az éves bevétel + néhány külön befizetô.
3. Közmûfejlesztési hozzájárulás: ez az az állami támogatás,
amit az Állami Számvevôszék jogtalannak ítélt. A táblázatból
jól látszik, hogy bár nem igénylik a jegyzôk azóta, mióta a Magyar Államkincstár inkasszóval kezdte el az összegeket visszaszedni az önkormányzatok számlájáról, mégis kb. 2008. szeptemberéig a tervezett összeg befolyt, így nem ez az oka a víziközmû társulatok fizetésképtelenségének.
4. Betéti kamatok: 2006. év végére a betéti kamatok tervezett
összegétôl már 42 millióval tért el negatív irányban a tény, ez
2007-ben tovább nôtt, mégsem érezte senki szükségesnek jelezni a bajt. Nem tudom mi lehet az oka, de a víziközmû társulati ülésen elhangzottak alapján az a benyomásom, hogy SENKI nem figyelte (hiába is kapott tiszteletdíjat), hogy a társulat
az egyetlen feladatát miképpen látja el, vagyis mûködik-e az
eredetileg felállított konstrukció?

renc), akik nem kevés tiszteletdíjat vettek fel a közös pénzünkbôl, mi volt az elképzelésük, mibôl teremtôdik majd elô ez
a hiány? Miért nem értesítették legalább a készfizetô kezes
önkormányzatokat a hiányról, akik mit sem tudtak a bonyolított pénzforgalomról? Hogy lehetett ilyen felelôtlenül
viselkedni a 4, 9 Milliárd forintos hitel kezelésével kapcsolatosan?
Az is jól látszik a táblázatból, hogy ha most felbontanánk a
hitelszerzôdést, akkor a jelenlegi hiány = hitelállomány – LTP
szerzôdések jelenlegi megtakarítása (ami elvileg fedezetet kéne nyújtson a felvett hitelre). Ez a hiány Ráckeresztúr-Tordas
viszonylatában a banki adatszolgáltatás szerint 300 millió forint novemberig + 94 millió az azóta felbontott szerzôdések
miatt, és egy kicsit több Martonvásár-Gyúró esetén, vagyis
összesen kb. 800 millió forint!
Mivel a hitelválság miatt a kamatok egyre emelkednek, és
kategóriákkal magasabb a jelenlegi hitelkamat, mint tervezték
2004-ben, így az LTP szerzôdések megtakarítása nem fedezné
a 2009-ben fizetendô hitelkamatok töredék részét sem. Ennek
megfelelôen a jelenlegi hiány egyre csak nône idén.
2009. január 12-én ismét leültek egymással a felek megvitatni a fentiekben vázolt helyzetet. Mivel abban mindenki
egyetértett, hogy egyéb külsô forrás bevonása nem lehetséges,
így a Bank képviselôi azt javasolták, hogy az önkormányzatok
a csatorna bevétel növelésébôl fedezzék a hiányt. Saját nevemben nyilatkozva kijelentettem, hogy teljességgel lehetetlennek látom, hogy a jelenlegi igen magas díjat még tovább
emelje a Képviselô-testület, az emberek így sem tudják kifizetni lassan rezsiköltségeiket. Másrészt kissé visszásnak
érzem pont azzal a lakossággal megfizettetni a víziközmû
társulatok vezetôinek felelôtlen magatartásából adódó
pénzügyi hiányt, akikkel éppen ezek az emberek hitették el,
hogy a konstrukció kiváló, semmibe nem kerül senkinek...
A folytatás: a napokban kell megkapjuk a Bank új tervre
vonatkozó számításait, ami a Képviselô-testületek elé kerül.
Bár sokan azt hangoztatják, hogy minek ennyit a számokkal
foglalkozni, mégis fontos tudni, mekkora összegekrôl beszélünk. Ez most, a táblázatban látható banki adatszolgáltatással
vált nyilvánvalóvá, eddig senki sem látott tisztán az ügyben.
Mert ugye nem mindegy, hogy „csak” az a 40-50 millió forint
hiányzik, amit nem igénylünk meg, mert idôközben az Állami
Számvevôszék jogtalannak ítélte, vagy a fenn vázolt 2,2 Milliárd forint a tartozás...

A pénz kimenô oldalán szerepeltek a kamatkifizetések és
az LTP feltöltés. Ez utóbbi a bank kimutatásai szerint csak
2008-ban nem teljesült a terv szerinti összegben. A baj ezzel
ismét az, hogy a terv nem is számolt minden LTP szerzôdés
feltöltésével. Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz az üres szerzôdésekkel, ki fogja azoknak az embereknek befizetni a hozzájárulásukat, még senki nem adott választ.
A hitelkamat tekintetében látszik, hogy az elsô perctôl
kezdve több kamatot kell fizetni, mint a tervezett összeg. A
többlet 2006. év végén már 19 millió forint volt, amely összeg
2007. év végére 47 millió forintra duzzadt. Hiába kérdeztem,
nem kaptam rá választ, hogy a hitelt felvevô társulati elnököknek és az ellenôrzô bizottság elnökeinek (az egyik Márki Fe-

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke

A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI

Tisztelt Lakosság!

Jó szívvel kívánunk minden tordasi lakótársunknak egészségben gazdag 2009-es évet.
Mint minden évben, a klubtagokkal együtt köszöntöttük és
ajándékoztuk meg egymást egy kis karácsonyi ünnepség keretében. Meglepetés ajándék is jutott a klub „asztalára”.
Köszönjük a Képviselô-testület anyagi támogatását, a polgármester Úrnak a szép énekeket, amivel meghittebbé tette az
összejövetelt.
Január 5-én jó hangulatú pótszilvesztert tartottunk. Köszönjük Teszár alpolgármester Úr ajándékát, a karácsonyi ünnepségünkön készített fotóiból összeállított tablót, valamint a
tordasi naptárat, ami a mi kis falunk életérôl szól, amit mi nagyon szeretünk.
Köszönjük Hajbin Tímeának a tombolába küldött üvegtálat, amit fônyereményként sorsoltunk ki.
Január 26-án felejthetetlen élményt nyújtó kulturális rendezvényen vettünk részt Szollár Úr jóvoltából. Már több ilyen
rendezvényen is részt vehettünk. Köszönjük az ôszülô korosztály nevében, hogy fásult, öregedô napjainkból kimozdít, életünket színesebbé, mozgalmasabbá igyekszik tenni.
Klub összejövetelünk minden hónap elsô hétfôjén van.
Gyertek, vegyetek részt ti is, mondjátok el javaslataitokat,
hogy színesebbé tudjuk tenni a találkozás örömét, amíg lehet!

Kérem Önöket, ha a szennyvízhálózat mûködésében hibát
észlelnek, hívják a baracskai telephely ügyeletesét a következô telefonszámon 06 30 641 69 35.
Tordas Község Önkormányzata
Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény

Tisztelt Lakosok!
Mivel a csatorna hozzájárulás befizetése a végéhez közeledik, szeretnénk megkérni önöket, hogy mielôtt befizetnének
a Takarékszövetkezetben, a túlfizetés elkerülése érdekében
egyeztessenek a társulat ügyintézôjével, a fennálló tartozásról.
Kérjük, aki átutalással teljesíti kötelezettségét, vizsgálja felül az utolsó utalás idôpontját, ami maximum: 2009. augusztus hónap.
Telefon: 06 25 507 931
Együttmûködésüket elôre is köszönjük:
Ráckersztúr és Térsége Víziközmû Társulat
ügyfélszolgálata

Gurabi Tiborné
klubvezetô
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A történelem ismétli önmagát?

Megvalósuló tervek vagy hiú remények?

2008. február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján tartott megemlékezésen avatták újra a Megyeházán,
a közel hatvan éve a pincében porosodó emléktáblát. A tábla a
gróf Károlyi József fôispán vezette „megyegyûlés” kilencven
évvel ezelôtti bátor tettének állít emléket.

Félmilliárd jut öt év reménybeli falufejlesztô beruházásaira
a VölgyVidék Közösségben. Persze már egy évre 800 milliót
kértek, s a templomok reparációjára is 12 pályázat érkezett.
Nem szép dolog a fanyalgás, s minden kiírt pályázat esetén
több pénzt kérnek a rendelkezésre álló forrásnál – állapították
meg legutóbbi tanácskozásukon a Völgyvidék Közösség polgármester tagjai. A Válban tartott összejövetelen a helyi polgármester, a közösség elnöke, Tóth Ferencné vitte a szót, s
Szendrôi Júlia irodavezetô összegezte a lezárult pályázat statisztikáját. Maguk az ügyfelek is bonyolultnak és átláthatatlannak tartják az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) harmadik tengelyének rendszerét, de azoknak mégis
muszáj átlátni, akik e forrásból kívánnak pénzre szert tenni. A
lényeg, hogy négy jogcímen lehet pályázat útján vidékfejlesztési célokra uniós pénzre pályázni: mikrovállalkozásokra, turisztikára, falufejlesztésre és a vidéki örökség megôrzésére folyamodhatnak a megfelelô szabályok útján az érdekeltek. A
Völgyvidék Közösség 17 településének többsége a Váli-völgy
községei az ercsi és a bicskei kistérségbôl, de a székesfehérvári
kistérségbôl is csatlakoztak ide – errôl sokszor írtunk már. A
közösség tagja ugyan Ercsi és Martonvásár is, ám városként
csupán külterületeinek fejlesztésével számolhat az ÚMVP-tôl.
Az október 19-én kiírt pályázat határidejét négyszer módosították, s közben kétszer rendeletmódosítás is történt – mondta Szendrôi Júlia, amire a polgármesterek szelíden csóválták
fejüket, s igyekeztek nem bírálni. A pályázati pénz minden önkormányzatnak úgy kell, mint a falat kenyér, még akkor is, ha
utófinanszírozásúak a programok, s elôbb meg kell azokat valósítani.
Az utolsó határidô végül január 12-ére tûzetett ki, s hogy
jól jött az ajándék idô, mutatják a pályázatok. December 31éig öt pályázat érkezett be, az utolsó héten még tíz, és az utolsó
napon plusz huszonkettô! Etyekrôl hét, Baracskáról és Válról
négy-négy, kifejezetten egyházi jellegû projekt tizenkettô. Az
utóbbinak az az oka, hogy a falu örökségének számító templomok többsége szintén pénzszûkében van, s az épületek csaknem mindenütt felújításra várnak – erre nyolcan nyújtottak be
kérelmet. Öt év alatt évente kétszer lehet benyújtani az említett
célokra a pályázatot, összesen 630 millió forint értékben, de
már mostanra 800 millió forint körüli igény mutatkozik.
Népszerûek újabban a falusi játszóterek, hat pályázatot adtak be megvalósításukra, s a park, temetô, temetôkerítés építése, javítása is több településen vidékfejlesztési pénzbôl valósulhat meg, mert különben nemigen futja rá. Komplex településközpont kialakítására két pályázat érkezett, az egyik Baracskáé. Boriszov Zoltán polgármester reméli, hogy a túlzottan elaprózandó pénzek miatt a nagyobb szabású terveket azért nem
utasítják el helybôl a bírálók. Nem érkezett igény helyi termékek feldolgozására, piacterek és tanösvények kialakítására,
holott a VölgyVidék Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája kiemelten támogatná ezeket a fejlesztéseket. Ugron Zoltán mányi polgármester szerint komoly pályázatot elkészíteni, a megfelelô
dokumentumok és szakhatósági nyilatkozatok mellékelésével
nem lehet rohammunkában.
Varga György felcsúti polgármester óva intette társait arra
is, hogy az utófinanszírozás kapcsán hiú reményeket tápláljanak. A megítélt pénz is csak késéssel, csúszással érkezett meg
az eddigi projekteknél. A következô pályázati határidô május
1-31. közé esik, de mivel a most beadottak elbírálási határideje
90 plusz 30 nap, addigra nem derül ki, hogy ki nyert, s mennyi
pénz maradt a kasszában. Ezen információt is tisztes mértéktartással nyugtázták a VölgyVidék Közösség jelenlévô tagjai.

Az 1919. február 3. elôtt két és fél hónappal kikiáltott Elsô
Magyar Köztársaság miszterelnöke majd köztársasági elnöke
az a Károlyi Mihály volt, akinek szobra ma is ott áll a Parlament mellett, és akirôl Herczeg Ferenc 1920-ban így írt: „Kiválóan veszedelmessé tette ôt önhittséggel párosult tudatlansága, továbbá erkölcsi korlátokat nem ismerô fegyelmezetlensége, amely bizonyára a degeneráltság szimptómája, és végül
mániákus csökönyössége, amely nála a tetterôt pótolja. Ennek
a senkinek mérhetetlen önbecsülését nem értheti meg egészséges ítéletû ember. A kifordított eszû ember csalhatatlanságával
pontosan megtette mindannak az ellenkezôjét, amit az ô helyében épelméjû ember megtehetett volna. ...Egyszerûen kivégezte Magyarországot, amelyet nem tudott tovább a hatalmában
tartani.”
E sorokat olvasva úgy érezhetjük, hogy mégiscsak lehet
kétszer ugyanabba a folyóba lépni. Kilencben év elteltével mi
is választhatunk, melyik Károlyival tartunk. És még csak akkora bátorságra sincs szükségünk, mint elôdeinknek... (akkortájt
indultak a Lenin-fiúk).
Büszke vagyok rá, hogy a parlament mellett álló szobor ellensúlyát jelentô emléktábla a megyénkben van. Mielôtt bárki
árokásással vádolna jelzem, hogy a két Károlyi testvérek voltak.
Teszár Tamás

Zsohár Melinda, Fejér Megyei Hírlap
Az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Petôfi
Sándor Mûvelôdési Ház mellett, Hangya-kert néven piac, közösségi tér kialakítására. Sajnos döntés csak három hónap
múlva várható, így a felújítást legkorábban nyáron tudjuk elvégezni.
Teszár Tamás alpolgármester
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Derüljön ki az igazság!

Óvoda víz
Vérvétel támogatása
Gépjármû felelôsségbiztosítás
Facsemeték
Mûvelôdési Ház internet
Temetô víz
Igazgatási szolgáltatási díj
(szennyvíztisztító engedélyezése)
Naptárak
Iskola víz
Iskola udvar / Hangya híd
Óvoda áram
Villanyszerelési kellékek
Óvoda konyha felszerelés, edények, kisbútor
Védônô készletbeszerzés
Tulajdoni lap
Védônô gáz
Szolgálati lakás szegôléc, csapok
Tanulók bérlete
Teniszklubház gáz
Tisztítószerek
Mûvelôdési Ház víz
Temetô áram
Községháza víz
Óvoda konyha javítási költség
Riasztó javítás
Nyomtatvány
Teniszklubház áram
Tûzoltószertár áram
Meghívó nyomdaköltség
Velence kisegítô iskola (1 gyerek térítési díj)
Mûvészeti iskola nevezési díj
Iskola üvegezés
Üres szolgálati lakás áram
Traktor alkatrész
Tornaterem gáz
Üres szolgálati lakás víz
Szoftverkövetési díj
Üres szolgálati lakás gáz
Munkaruha (óvodai dolgozók)
Játszótér víz
Gyógyszer
Mûvelôdési Ház áram

A már megszokott, az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató táblázat a november-decemberi tételeket mutatja be (készítette: Pásztorné Takács Zsuzsanna és Hajbin Tímea).
Veres Andrea fôszerkesztô
2008. NOVEMBER-DECEMBER HAVI KIADÁSOK
(személyi jellegû kiadások, közterhek és csatornával kapcslatos kiadások nélkül)
Megjegyzés: az áramdíj elszámoló számlát is tartalmaz,
amelynek helyenként negatív összege volt
Élelmezés alapanyag (óvoda konyha)
1 160 927
Szemétszállítási (ÉrdKom)
1 085 863
Isakola tûzkár támogatás visszautalása
a kistérségnek
849 000
Mûvészeti isk eszköz beszerzés (támogatásból) 593 297
Közvilágítás
555 586
Iskola gáz
489 060
Étkezési utalványok
396 068
Mûvelôdési Ház rendezvények – aug. 20.
390 980
Kistérség óvoda fenntartási hozzájárulás
325 906
Pályázati önrész biztosítása a körjegyzôség
informatikai beszerzéseihez
325 612
Sport támogatás
269 200
Könyvek, újságok könyvtár, iskola, óvoda
222 137
Segélyek / szociális segély
219 929
Egyházak támogatása
200 000
Segély / egyszeri
195 000
Óvoda konyha gáz
186 436
Segély / ápolási díj
176 700
Közgyógyellátás
175 014
Vezetékes telefon (összes intézmény)
171 240
Jutalmak, ajándékok, munkahelyi vendéglátás
(karácsony, télapó)
165 475
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára
korábban beszedett, de tovább nem utalt tartozás 156 800
Önkormányzat jogásza
152 568
Irodaszer, bélyeg
149 897
Hangya napok
140 000
Mûszaki anyagok
137 188
Iskola - Tûzvédelmi terv készítés, engedélyeztetés 132 720
Iskola áram
125 255
Játszótér felülvizsgálat költsége
113 760
Fénymásoló karbantartás, tintapatron
(minden intézmény)
110 816
Mûvészeti iskola 20 éves a Pillikék
104 570
Községháza áram
103 184
Polgárôrség támogatása
100 000
Iskola tankönyv
99 827
Mûvelôdési Ház gáz
92 792
Földmérés
90 000
Gyermekvédelmi kedvezmény
88 000
Groupama vagyon biztosítás
83 814
Községháza gáz
83 110
Óvoda gáz
82 322
Sportegyesület szállítási költség
82 200
Óvoda játékok, eszközök
78 395
Internet (összes intézmény)
74 498
Sportgyesület víz
73 819
Kazánjavítás / konvektor javítás,
rendszerellenôrzés
71 422
Tornaterem áram
63 805
Sportöltözô gáz
58 504
Mobiltelefonok
55 426
Tanfolyam – iskola, polgármesteri hivatal
55 400
Martonvásár szabálysértési társulási tagdíj
51 890
Foglalkoztatás egészségügyi ellenôrzés
50 000
Nyugdíjasklub támogatás
50 000
Kisbíró nyomdaköltség
48 750
Üzemanyag fûnyírókba, traktorba
46 437
Iskola gázmérô csere engedély-terv
43 200
Sportegyesület áram
43 129
Virág, koszorú
41 900

ÖSSZESEN

40 559
36 860
36 120
36 000
34 560
32 448
32 400
32 256
31 635
25 000
21 257
20 000
19 200
18 864
18 040
17 682
17 220
17 000
16 892
16 028
15 007
14 404
14 195
12 000
10 680
10 254
10 208
9 260
9 215
8 676
8 000
7 050
6 668
6 600
5 114
4 881
3 960
2 464
2 200
1216
1 174
-70 512
11 901 563

BEVÉTELEK
(adók, állami támogatások és csatornadíj nélkül)
Magyar Államkincstártól kamat visszatérítés
Szemétszállítási díj befizetés
Alapítványhoz érkezett támogatás utalása
(Trianoni emlékmûsor)
Iskolai étkezés térítési díj befizetés
Mûvészeti iskola tandíj
Óvodai étkezés térítési díj befizetés
Bérleti díjak (közterület- és terembérlet)
Alapítványhoz érkezett támogatás utalása
(augusztus 20.)
Pillikék fellépési díja
Kamatjóváírás (bank)
Internet befizetés
Hirdetésekbôl származó bevétel
Ételmaradék
Szemetes zsák

4 443 636
1 274 946

ÖSSZESEN

8 212 065

625 000
541 700
420 900
311 291
236 183
230 000
70 000
33 917
13 350
4 167
3 600
3 375

Az óvoda tervei egy utolsó egyeztetés után a napokban lesznek véglegesek, így február közepén kezdôdhet az engedélyeztetésük. A tervekrôl és a kialakításról részletesen a Kisbíró következô számában olvashatnak.
Juhász Csaba polgármester
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III. helyezett

ISKOLAI HÍREK
Nemrég hangzottak el újévi jókívánságaink, s már túl vagyunk az I. félévi munka zárásán, értékelésén. Kiosztottuk tanítványainknak a félévi bizonyítványokat, ezt követôen lezajlottak a félévi szülôi értekezletek is.
Az 1-4. évfolyamokon szöveges értékelést kaptak diákjaink, amelyek ugyanúgy minôsítik iskolai teljesítményeiket. Az
5-8. osztályosok pedig érdemjegyeket kaptak. Kitûnik tehát,
hogy mely tantárgyakból kell javítaniuk és sokat tenniük ezért
a II. félévben, s persze az is, hogy melyek a dicséretes, vagy jó
teljesítmények.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére – rövid
ünnepi megemlékezést tartottunk iskolánk aulájában, Varga
Szabolcsné tanárnô vezetésével.
Január 28-án került sor a BENEDEK ELEK tiszteletére
meghirdetett mesemondó verseny lebonyolítására, valamint a
rajzpályázatra beérkezett munkák elbírálására, s az eredmény
kihirdetésére. 1-6. osztályig szerepeltek diákjaink. Kicsit hoszszúra sikeredett ugyan, de mégis jó hangulatú, kellemes délutánt töltöttünk együtt ezen a napon. Két helyszínen zajlott a
verseny, az egyik csoportban az 1., 5., 6. évfolyamosok, a másik színhelyen a 2., 3., 4. osztályos tanulók mutathatták be meséiket. Bizony sokan szerepeltek, ami nagyon is örvendetes és
dicséretes, hiszen a mesék elmondása, elôadása nem kevés felkészülést és munkát igényel a tanulóktól. S ami még pozitív érzéssel töltött el, hogy a gyerekek elég hosszú lélegzetû, szép,
kedves meséket mondtak el, ráadásul nagyon felkészülten és
fegyelmezetten vettek részt a versenyen. Köszönöm a kedves
szülôknek, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket a részvételükkel. Megköszönöm a felkészítésben való közremûködését
kollégáimnak és a szülôknek egyaránt. Mint említettem ezen a
délutánon került sor a Rajzpályázatra beérkezô alkotások díjazására is.
Tisztelettel szeretném bejelenteni azt is, hogy a MESEMONDÓ verseny I. helyezettjei képviselik iskolánkat az erdélyi gyimesközéploki iskolában megrendezett BENEDEK
ELEK mesemondó versenyen.
Íme az eredmények:
1. osztályban:
I. helyezett
Takács Réka
II. helyezett
Baranyi Panna (Gyúró)
III. helyezett
Pungor Emese
Különdíj:
Tóth Mihály
2. osztályban:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
3. osztályban:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
4. osztályban:
I. helyezet
II. helyezett
III. helyezett

Különdíj:

Puskás Petra (Gyúró)
Sztyéhlik Dorka
Varga Csongor
Kunsági Kinga

2. osztályban:
I. helyezett
II. helyezett

Weinelt Veronika
Boldizsár Botond

3. osztályban
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Különdíj:
4. osztályban
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
4. osztályban
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
Különdíj:

Györke István
Májer Milán
Benkô Márton
Devecsai Márk
Falusi Csenge
Halenár Henrietta
Tôzsér Richárd (Gyúró)
Károly Róbert (Gyúró)
Zaka Dániel
Bôke Péter
Kondor Bence (Gyúró)
Nemes Dávid
Lepsényi Szilvia (Gyúró)
Vacsi Attila
Németh Alexandra
Kerényi Nóra
Meszlényi Martin (Gyúró)

Dicséret illet azonban minden versenyzôt, felkészült, élvezetes elôadásáért, szorgalmáért. Rendezvényünk a gyúrói tagiskola tanulóinak és pedagógusainak részvételével zajlott, köszönjük nekik is a felkészülést és a szereplést.
Megköszönöm a zsûri tagjainak – Cselikovics Hertának,
Varga Károlyné Erzsike néninek, Ihász Róbertné Erzsike néninek és Milichovszkiné Szalai Ilona Ilonka óvónéninek a mesék értékelésében végzett munkájukat. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Ugyancsak megköszönöm Földvári Erzsébet tanárnônek, valamint Sármásy Zoltánné Marika néninek
a rajzok értékelését, a kiállítás megszervezését.
Mint már évek óta tesszük, igyekszünk kapcsolatot tartani
az óvodával. Arra törekszünk, hogy minél kevesebb megpróbáltatást okozzon gyermeknek és szülônek egyaránt az iskolába kerülés. Ennek elsô lépéseként február 4-én látogatást tettünk az óvodában, ismerkedtünk a jövendô elsôsökkel. A késôbbiekben ezeket a látogatásokat egyre sûrûbbé tesszük, hogy
a kicsik már úgy érkezzenek az iskolába hogy nem idegen nekik a tanító néni személye.
Természetesen a szülôknek is lehetôségük adódik a tájékozódásra és az iskolával való ismerkedésre a meghirdetett iskolai NYÍLT NAPON. Erre majd március hónapban kerül sor.
Március 9-10-én reggel 8 órakor elôször egy szülôi Fórumra kerül sor az aulában, majd a tanítási órákat látogathatják a
szülôk az alsó és a felsô tagozatban egyaránt. Természetesen
errôl még a késôbbiekben ismételten értesítjük a szülôket.
Február 10-én Martonvásáron részt vettünk a területileg
meghirdetett Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen.
A területi Kazinczyról elnevezett Szépkiejtési versenyre
február 18-án került sor.
Február 13-án iskolánk aulájában került sor a Fejér megyei
népdaléneklési verseny területi döntôjének lebonyolítására.
Február 19-én iskolai KI MIT TUD? – Valamennyi évfolyamon meghirdettük a versenyt. Ki miben tudós? Ki miben
ügyes? Ki mit szeretne másoknak megmutatni akár egyenként,
akár csoportban.
Február 21-én Farsang volt a Mûvelôdési Házban. A már
jól bevált módszerek szerint ismét vártuk a kedves szülôk segítô közremûködését, a gyerekek aktív szereplését.
Március 14-én, szombaton 10 órai kezdettel megemlékezés
lesz az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeirôl
a Mûvelôdési házban, s a ház elôtti téren.

Tímár Fanni
Szilágyi Szabolcs
Mészáros Ottó (Gyúró)
Szabó Réka
Májer Milán
Pápai Áron
Halenár Henrietta
Pollák György
Erdélyi Kristóf
Varga Dávid (Gyúró)
Déri Brenda (Gyúró)
Szabó Gábor

5-6. osztályban:
I. helyezett
Koczkás Eszter
II. helyezett
Kónya Kitti
Nemes Dávid
III. helyezett
Áldott Béla (Gyúró)
A rajzpályázat eredményei a következôk:
1. osztályban:
I. helyezett
Pungor Emese
II. helyezett
Laboranovits Anita
Szigeti Bálint
7

Elérkezett az idô, hogy a 8. osztályos tanulóink a megfelelô
helyekre beadják továbbtanulási szándékukat, elküldjék a papírokat a kiválasztott iskolákba. Ezt a felvételik követik majd.
Kívánok nektek kedves 8. osztályosok ehhez sok sikert.
Itt az influenzajárvány. Tegyünk meg magunkért, gyermekeinkért amit csak lehet. Gyakori kézmosás, C-vitamin, sok
gyümölcs és zöldség fogyasztása. Lehetôleg kerüljük azokat a
helyeket, ahol tömeg van, a szellôzetlen, rossz levegôjû helyiségek sajnos kedveznek a vírusok továbbterjedésének. Legyünk figyelmesek!
Kívánok mindenkinek eredményes, kitartó munkát, sok sikert, jó egészséget az elkövetkezendô idôszakban.

- 2008. január 14. zenetörténet – 1. csoport
tanár: Vizeli Balázs
- 2008. január 23. néptánc – 4 csoport
tanárok: Németh Ildikó, Szabó Szilárd
- 2008. január 23. népi ének, folklórismeret, tánctörténet
– 3 csoport, tanár: Domak Anikó
- 2008. január 22-23. kézmûves, kerámia kiállítás – 18 fô
tanár: Kovács Erika
A vizsgák egyben nyílt napok is voltak! Köszönjük a szülôk
aktivitását, nagyon sokan megnézték gyermekeiket. Az egész
iskolaegység tanulmányi átlaga: 4,7

Somfai Sándorné igazgató-helyettes

Kiemelt rendezvények voltak
- Szûcs Béla tánctábor, aug. 26-30. (pályázatból és a tábor bevételébôl finanszírozva)
- Hangya Napok, szeptember 13. (közös iskolai rendezvény)
- 13. Országos Népzenei Találkozó, okt. 5. Bonyhád
(önkormányzat és szülôk finanszírozták)
- Mátyás Nap, okt. 15. (közös iskolai rendezvény)
- 10 éves a Pillikék, dec. 6.
(önkormányzat és a szülôk finanszírozták)
- Budapest - Vörösmarty téri fellépés, dec. 21.
(a bevételbôl fizettük a busz költséget)
- Országos Szólótánc verseny 2009. jan. 16-18. Békéscsaba
(a Százszorszép Alapítvány támogatta)

NYÍLT NAPOK AZ
ISKOLÁBAN
2009. MÁRCIUS 2., HÉTFÔ
A MÛVÉSZETI ISKOLA HANGSZERBEMUTATÓ
KONCERTJE ÉS TÁNCBEMUTATÓJA.
HELYSZÍNE:
8 ÓRA - ÓVODA
9 ÓRA - ÁLTALÁNOS ISKOLA AULÁJA
10 ÓRA - GYÚRÓI ISKOLA ÉS ÓVODA

Bevételek
- szeptember 5.: Hagyományok Háza Módszertani bemutató
óra (néptánc) - 60 000 Ft
- november 12.: Balatonboglári nyeremény (néptánc) - 70 000 Ft
- Térítési-, tandíjak, hangszerbérlet - 1 525 000 Ft

2009. MÁRCIUS 9., HÉTFÔ

Pályázat
- Örökség serleg (átvétel 2009. jan. 22.,)
- NKA Szûcs Béla tánctáborra 400 000 Ft
(az elszámolás megtörtént 2008. okt. 29-én)
- Új pályázat beadva NKA-hoz 2009. jan. 31-én

8 ÓRA – SZÜLÔI FÓRUM AZ ISKOLA AULÁJÁBAN
8.45-11.40 LÁTOGATHATÓ TANÍTÁSI ÓRÁK
2009. MÁRCIUS 10., KEDD

Eszközfejlesztés
a Kiválóra Minôsített Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
cím miatt pályáztunk normatíva kiegészítô támogatásra. Az
elnyert összeg 723 000 Ft, melyet a következô eszközök beszerzésére költöttük:
- 2 db tambura - 120 000 Ft
- 1 db brácsa - 90 000 Ft
- Tenor barokk furulya - 26 000 Ft
- Balett szônyeg - 218 000 Ft
- Galga menti ruhák - 250 000 Ft
Eddig 704 000 Ft-ot költöttünk el, 2009. júliusig kell a maradékot elkölteni és elszámolni a település zárszámadásáig.

8-11.40 LÁTOGATHATÓ TANÍTÁSI ÓRÁK
A MÛVÉSZETI ISKOL ÓRÁI MINDKÉT NAPON
FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓAK.
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
Részlet a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
MÛVÉSZETI INTÉZMÉNYEGYSÉG
2008-09. tanév félévi beszámolójából

Cselikovics János és felesége adományából az iskola épület
tetôterében lévô iroda helyiségünket szinte teljes mértékben
berendeztük, és a jelmeztárat bepolcoztuk.
Köszönet az iskolavezetésnek és a pedagógusoknak az önzetlen segítségért.
Biztosan felmerül a kérdés minden pedagógusban és szülôben, és általános szóbeszéd a faluban is: mi haszna van a mûvészetoktatásnak, hiszen csak plusz idô és pénz a szülônek, gyereknek, fenntartónak egyaránt. Miért finanszírozzuk?
A válasz sokrétû, csak címszavakban: emberi tartás, egymás megbecsülése, érzékek-adottságok kibontakoztatása, tehetséggondozás, egészséges csoporttudat, gyakorlati érzék kialakulása…
Tehát az a gyermek, aki esetleg gyenge pl. matematikából,
és soha nincs sikerélménye az iskolai keretek között a mûvészetoktatásban lehet kiemelkedô, kiugró tehetség és itt találja
meg magát, itt tudja kifejezni érzéseit, tudását.
A hat pedagógus kiemelkedô szakmai munkát végez és
végzett, egyenlô partnernek tekintjük egymást! Több státusz
nincs ebben a tanévben sem, magasabb gyermeklétszám sem
lehet, mert a tanárok fizetését nem lehet növelni!
Mindezek mellett tisztában vagyunk a település anyagi
helyzetével, a képviselôtestület pozitív erkölcsi támogatásával

A mûvészetoktatás 2008. szeptember 1-én két szakkal zene és
tánc, valamint iskolán kívüli szakkör jelleggel képzômûvészeti
foglalkozást indított.
Beiratkozottak száma: 94 fô + 9 fô óvodás
Képzômûvészetre: 18 fô (2 csoport)
Egy szakosok: 75 fô
Két szakosok: 19 fô
Mûvészetoktatásra bejárók Martonvásárról 1 fô, Budapestrôl 5
fô, Válból 3 fô, Gyúróról 13 fô, Székesfehérvárról 2 fô,
Tárnokról 1 fô, Baracska 1 fô, Sóskútról 1 fô.
Gyúrón részesülnek mûvészeti oktatásban: 5 fô
A félévi vizsgák sikeresen lezajlottak:
- 2008. január 12. hétfô, népzene - 45 fô
tanárok: Domak Anikó, Nagy Zsolt, Vizeli Balázs
- 2008. január 13. kedd, szolfézs – 2. csoport, blockflöte - 14 fô
tanár: Fersch Andrea
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a mûvészeti iskola felé. Továbbra is igyekszünk megfelelni az
elvárásoknak.

Mesevár hírei (óvodai hírek)

2008/09. második félévben megvalósult és tervezett programok

Már régóta érlelôdik a gondolat bennünk, hogy óvodánknak valami frappáns, jól csengô, találó nevet adjunk. Az ôsz
folyamán szülôk, óvodai dolgozók törték a fejüket, mi is lehetne ez a név? Sok-sok jó ötlet közül három maradt fenn a rostán,
amelyekbôl a Mesevár Óvoda nyerte el leginkább mindenki
tetszését. A közeljövôben szeretnénk elindítani a folyamatot,
hogy az óvoda hivatalosan is felvegye a nevet. Ezentúl tehát e
címmel az óvoda életébe nyerhetnek bepillantást a kedves olvasók.
Mindenek elôtt szeretnék köszönetet mondani Sármásyné
Marikának, Blaskóné Zsuzsának, Kalácska Julinak, Veres
Andreának, Erdélyi Ritának, Cselikovics Hertának, Budavári
Erzsébetnek, Salamon Saroltának, Domak Anikónak és Buzási
Erikának, hogy az óvoda javára ajánlottak fel az adventi vásáron befolyt összeget, amely az általuk készített kézimunkák eladásából származott. Andreának külön köszönjük, hogy a hozzávaló filcet, csipkét biztosította. Még egyszer köszönjük a
szülôknek az adventi vásárra készített dísztárgyakat és a sok
segítséget. Miután az óvoda udvarán lévô játékok jó része nem
felel meg az uniós szabványnak, az adventi vásáron befolyt
teljes összeget is erre fordítjuk. Januárban csecsemô-, és gyermekruha gyûjtést szerveztünk, az összegyûjtött sok-sok zsáknyi ruhanemû a Családsegítô Szolgálat közvetítésével kerül
szétosztásra. Köszönjük minden szülônek, aki a kinôtt, feleslegessé váló ruhát odaadományozta.
Köszönettel tartozunk továbbá Nardai Péternek, aki két
belsô ajtónkat is megjavította és ezáltal zárhatóságukat biztosította, valamint a bejárati ajtót szigetelte.
A csibe (kis-középsô) csoportba év végéig folyamatosan
érkeznek az „új”, 3 évet betöltött gyermekek. Az ô fogadásukra
és beszoktatásukra különös gondot fordítanak óvónôik, hogy
az anyától való elválást megkönnyítsék és a kicsik biztonságos,
családias légkörben érezhessék magukat.
Január 9-én a nagycsoportosok, 16-án a kis-középsô csoportosok „átestek” egy általános orvosi szûrésen.
Január 29-én óvodánkban a Meseerdô bábszínház bemutatta a Süni és a csodabogyó címû mesét. Mind a bábok, mind
a díszlet, mind az elôadás igényes, kitûnô volt, gyermekeink
nagyon élvezték, úgy döntöttünk tehát, hogy az elôadássorozat
folytatódjék, a tavasz folyamán még két elôadásra meghívtuk
ôket.
Miután az óvodai év felénél tartunk, a nagycsoportban gyermekek és óvónôk - egyre gyakrabban gondolunk, beszélgetünk az iskoláról, a majdani iskolai életrôl. Az óvodából iskolába történô minél zökkenômentesebb, könnyebb átmenet
érdekében igyekszünk az iskolával a második félévben egy folyamatos kapcsolatot létesíteni, amelynek elsô láncszeme az
iskola igazgatójának és helytettesének látogatása csoportunkban, melyre február 4-én, szerdán került sor, a továbbiakban
aztán meglátogat- esetleg többször is- és ismerkedik velünk a
leendô tanító néni, illetve mi is szeretnénk látogatást tenni az
elsô osztályban és a könyvtárban.
Február 28-án a Mûvelôdési Házban tartjuk a farsangi mulatságunkat, s már most lázas eszmecserék folynak arról, hogy
ki minek öltözik fel, hogyan lesz kifestve. Minden kedves szülôt és ismerôst szeretettel várunk erre az alkalomra, búcsúztassuk együtt a telet.

- február 13.: Népdaléneklési verseny Tordason, területi elôdöntô
- február 27.: Népdaléneklési verseny Móron, megyei döntô
- február 27. Fejér megyei furulya verseny, Székesfehérvár
- Edzôtábor szólóknak (minden hét végén) folyamatos
- március 2.: Hangszerbemutató koncert
(Tordas, Gyúró iskola, óvoda)
- március 9-10.: Nyílt nap (megegyezik az iskolával)
- április 4-5.: Táncháztalálkozón fellépés (zene, tánc)
- április 24.: Fellépés a Hagyományok Házában (Budapest)
(60 perc - SZÉK táncai, zenéje, viselete)
- április 30.: Májusfa állítás Tordason
Táncversenyek:
- március 21.: gyerek szólótánc elôdöntô (6 fô, Székesfehérvár)
(továbbjutás esetén döntô Szarvason, június 5-7-én)
- május 30-június 1.: Balatonboglár Pünkösdi MÉTA fesztivál
(2-3. néptánc csoport + citerás növendékek)
Táborok:
- június vége: Gyimesi tábor (történelmi)
- július: Citera és néptánc tábor – Sima (Zemplén)
- július 4-12.: Méta tábor (zene, tánc)
- július 20-27.: Kárász (zene)
- augusztus 17-23.: Széki tábor
- augusztus 25-29.: 7. Szûcs Béla tordasi tánctábor
Örökséges tábor lett!
Helyi táncosoknak, zenészeknek ingyenes!
Év végi vizsgák:
- június 8-9. (hétfô, kedd): zene
- június 11-12. (csütörtök, péntek): képzômûvészeti kiállítás
- június 12.: péntek néptánc (a szabadtéri színpadon) + a legjobb zenész produkciók, és közös táncház
Az év végi vizsgák idôben eltérnek a Tordasi Kulturális
Napok rendezvényeitôl, melynek oka a szóló táncverseny döntôje. Reméljük, így sem okozunk nagy gondot Tordasnak, s a
szülôk eljönnek megnézni a gyermekeket, és színvonalas mûsort fognak látni. Az év végi vizsga elôírása, hogy koreográfiát
kell elôadni néptáncból, vizsgabizottság elôtt, ezért csak a szabadtéri színpadon tudjuk lebonyolítani a vizsgákat.
A második félévben a mûvészetoktatásban órarend változás
nem várható.
Beiratkozás a jövô tanévre: május 11-12. 12-17 óra, és június 4-5. 12-17 óra. Pótbeiratkozás: szeptember elsô hete.
A tanév további rendje (szünetek, évzáró) megegyezik az
általános iskolával.
Németh Ildikó, a mûvészetoktatás vezetôje

A
hírei

Farkas Istvánné
óvodapedagógus

Kérjük ne feledjék,
hogy idén is nyilatkozzanak az adó egy százalékáról!

Szülôi értekezlet az óvodában

Támogassák a Bábel alapítványt!

2009. 02. 03-án este került megrendezésre az óvodában a
II. félév elsô szülôi értekezlete. A szülôit az óvoda vezetôje
nyitotta meg, ismertette az elmúlt félév megvalósult eseményeit, a gyerekek fejlôdését, megköszönte a szülôi közremûködést a Hangya Napok és az Adventi Vásár során, amellyel az
óvoda bevételeit növelni tudtuk. Ismertette, hogy sikerült a
Meseerdô Bábszínházzal megállapodnia az óvoda vezetésének, akik az év során több alkalommal az óvodában tartanak

A Bábel alapítvány adószáma: 18486874-1-07
A 2006-os év adóinak 1%-ából 2007-ben 380 000 Ft került
az alapítvány számlájára. Ezzel az összeggel támogattuk a
Pillikék együttes Méta fesztiválra utazását, a gyerekek
szállását, valamint széki ingek és köntösök vásárlását.
Idén 365 000Ft került a számlára a tavalyi 1%-ból.
Köszönjük mindenkinek!
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tartanak elôadást a gyerekeknek. Elsô elôadás január 29-én
volt, amely nagyon tetszett az óvodásainknak. Ezt követôen az
elôttünk álló félév tervezett eseményeit isnmertette a szülôkkel
idôrendi sorrendben, végül részletesen átbeszéltük a február
28-án 14:00 órától a Mûvelôdési Házban megrendezésre kerülô farsang elôkészületeit.
Ezek után a szeptemberben megalakult Szülôi Munkaközösség eddigi törekvéseit és jövôbeni terveit tárta a szülôk elé
elnökünk.
Ezen belül:
- Az óvodai kapu jelenlegi tarthatatlan állapotának kérdése. Az
SZMK tavaly év végén levelet írt ez ügyben az óvoda üzemeltetôjének, a tordasi Polgármesteri Hivatalnak. Erre hivatalos
válasz még nem érkezett, de az óvodavezetô is megerôsítette,
hogy pozitív az Önkormányzat hozzáállása a kérdéshez, azaz
tavasszal elkezdôdik egy belsô zárható kerítés kialakítása.
- Emellett az óvodai udvar felôli bejárathoz is felszerelésre kerül egy csengô és ezután ezt az ajtót is zárják az óvodapedagógusok.
- Jelentkezett az orvosi rendelô oldalán egy rámpa kialakításának igénye, a babakocsival érkezô szülôk közlekedésének
könnyítése érdekében. Önkormányzat felé ezt írásban is jelezni
fogjuk, hiszen az nemcsak az óvodába érkezô szülôket érinti,
hanem az orvosi rendelôbe érkezô betegeket is.
- Az óvoda bevételeinek növelése érdekében egy alapítvány
létrehozásán gondolkodtunk. A kérdést jobban körüljárva költséghatékonyabbnak ígérkezik a már létezô Tordas Községért
Alapítványnál egy alszámla létrehozása, amely csak az óvodáé
lenne.
- Kértük a szülôket a farsangi elôkészületekben való segítségre. Emellett az óvoda pénzeszközeinek növelése érdekében a
szülôk egyhangúan megszavazták egy jelképes belépô kibocsátását a farsangra.
Az óvodai szülôi munkaközösség tagjainak elérhetôségét
az óvodai faliújságon mindenki számára nyilvánossá tesszük
és kérünk minden kedves szülôt, hogy ötleteivel, észrevételeivel esetleg felmerülô panaszaival nyugodtan keressen fel minket. Hiszen célunk a szülôk összefogásával és közremûködésével segíteni az óvodában dolgozók munkáját gyerekeink fejlôdése, biztonsága, összességében minél teljesebb és boldogabb
gyermekkora érdekében.

Ezt az igényt kívánja kielégíteni a 2009. év elején megnyílt
Virágoskert Családi Napközi, melyet a Down Centrum Alapítvány mûködtet.
A gyermekjóléti alapellátást tapasztalt pedagógus kulturált,
családias körülmények között nyújtja elsôsorban 1-5 éves
gyermekek számára, 5 fôs csoportban.
Egyik specialitása, hogy a hatalmas (szilárd és füves felületû) játszóudvaron való hancúrozás mellett a gyermekek megismerkedhetnek a háziállatok tartásával, gondozásával is. A
Virágoskertben kecske, bárány, nyúl és póniló várja a kicsiket.
Fontos információ, hogy a napközi értelmi sérült gyermekek
ellátására is vállalkozik.
A napközi által nyújtott szolgáltatás igen sokrétû és változatos: a fôleg bölcsôdei jellegen túlmenôen az óvodás és iskoláskorú gyermekek (14 éves életkorig) délutáni felügyeletét is
el tudja látni. Munkanapokon 7.30-16.30-ig tart nyitva, de
szükség esetén este és hétvégeken is igénybe vehetô. A helyszín alkalmas születésnapi és egyéb rendezvények lebonyolítására is, a nyári szünidô idejére pedig folyamatos táborozást
szervez.
Virágoskert Családi Napközi
Tordas, Szabadság u. 19.
virag.illes@freemail.hu
30/393-17-06

Tordasi gyerekek
a világhírû Disney-elôadáson
Támogatónk jóvoltából ismét 10 gyermek látogathatott el a
Budapesti Sportarénába, hogy megnézze a világhírû Disney
jégrevüt. Ezúttal a mûsor a Disney-hercegnôkrôl szólt.
Csodálatos, csillogó-villogó ruhákban táncoltak a jégen a
szereplôk, egy-egy jelenetet adtak elô a Hófehérkébôl, Csipkerózsikából, a Szépség és a Szörnyetegbôl, Mulanból, és a Kis
Hableány történetébôl. A szünet után Hamupipôke történetét
láthatták a gyerekek, majd a legeslegszebb hercegnô-ruhákban
a finálé táncot mutatták be a szereplôk. A mûsor végén kisebb

Szent László Völgye Regionális Óvoda Tordasi Tagóvoda
Szülôi Munkaközössége

Virágoskert Családi Napközi
Az utóbbi években igencsak megfiatalodott Tordas lakossága. A kedvezô demográfiai változás azonban számos problémát is felvet. Az újdonsült szülôknek szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy a település nem képes ezzel a változással

tûzijáték ejtette ámulatba a nézôket. Öröm volt látni, ahogy a
fôleg lányokból álló kis csapat csillogó szemmel izgulja végig
a jól ismert mesék nem szokványos elôadásmódját.
Hajbin Tímea

Fôzzünk játszóteret!
A nyereményjáték folyatódik 2009-ben is! Ne dobja el a
Delikát8 ételízesítô zacskóját! Tavasztól ismét gyûjtjük a vonalkódokat!
A „Fôzzünk 8 játszóteret!” programnak köszönhetôen két
év alatt összesen 17 játszótér készült el összesen mintegy 100
millió forintból.”

lépést tartani. Legerôsebb gondot az óvodáskorú gyermekek
elhelyezése jelent, ugyanakkor megerôsödött az igény a bölcsôdéskorú gyermekek elhelyezése iránt is.

Hajbin Tímea
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Lezárult az ÚMVP III. tengelyes vidékfejlesztési
pályázatok elsô fordulója

KISTÉRSÉGI HIREK – HÍREK A
KISTÉRSÉGBÔL

2009. január 12-ig 38 támogatási igény érkezett be az alábbi bontásban:
A térség 17 települése közül Ercsi és Martonvásár csak a
külterületen megvalósuló fejlesztésre jogosult, innen nem is
érkezett támogatási igény, de a többi kistelepülés majd mindegyike nyújtott be támogatási kérelmet. Tordasról 3 pályázat
érkezett, mindhárom a vidéki örökség megôrzése (helyi vagy
országos védettségû épületek és környezetük felújítása) érdekében.
Lehetôség lett volna, de eddig nem érkezett pályázat helyi
piacok kialakítására, a természeti környezet, ezen belül a vízfolyások környezetének rendbetételére, helyi termékek fejlesztésére, helybeni értékesítésének megoldására, illetve a turisztikai tevékenységek ösztönzése keretében vadászati, erdei,
horgász, kerékpáros és vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére.
A január 26-i minisztériumi közlemény értelmében a 2009.
májusi beadást elhalasztják. A következô idôpont: 2009. október 1-31., mind a négy jogcím esetében lehet majd pályázni.
Ezeket a vidékfejlesztési forrásokat egészítik ki a LEADER
források, amelyek rendeletei a tavasszal fognak megjelenni.
Tájékoztatást és a támogatási kérelmek összeállításával kapcsolatos segítségnyújtást a VölgyVidék Közösség LEADER
Iroda munkatársai nyújtanak.
VölgyVidék
LEADER Iroda
Vál, Vajda J. u. 2.,
Tel.: 22/243-124

Jogcím

Szendrôi Júlia
irodavezetô
Tel.: 20/352-1604
E-mail: szendroi@szelavi.hu

Forrás
2013-ig (Ft)

Beérkezett kérelmek száma (db)

Önk. Civil
Mikrovállalkozások
fejlesztése

A várakozással ellentétben kedvezôen alakulnak a kistérségi társulás ez évi mûködésének feltételei, amennyiben a Parlament által elfogadott költségvetés már nem tartalmazza azokat
a kormány által eredetileg beterjesztett normatíva-csökkentéseket, melyek jelentôs forráshiányt eredményeztek volna a kistérségünkhöz tartozó intézmények gazdálkodásában. Így gyakorlatilag az elôzô évi normatívákkal lehet számolni 2009-ben
is.
A többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének, a Szent
László Völgye Kistérségi Szolgáltató Irodának eddigi vezetôje
Krepsz János 2009. februárjától egy, a kistérséghez tartozó település nagy hírû intézményében folytatja pályafutását. Munkájához sok sikert kívánunk. Az irodavezetôi pályázatok elbírálása február végén várható.
A kistérségi koordinátor és a HVI irodavezetô a csütörtök
délelôttönkénti ügyfélfogadásukon továbbra is állnak az érdeklôdô lakosság, ill. vállalkozások rendelkezésére a kistérségi
iroda emeleti helyiségében. (Martonvásár, Fehérvári út 10., tel:
569-127)
67 éves korában súlyos betegség következtében elhunyt
Bátki József, Ercsi város volt polgármestere.
A VölgyVidék LEADER Helyi Akciócsoport január 13-i
ülésén a 2009. évi költségvetésrôl, a döntéshozó testület felállításáról, valamint az eddig benyújtott támogatási kérelmekkel
kapcsolatos tapasztalatokról tárgyalt. Ezúton is felhívjuk valamennyi érdeklôdô vállalkozás és civil szervezet figyelmét,
hogy a www.volgyvidek.hu honlapon folyamatosan tájékoztatást kaphatnak az aktuális LEADER pályázati lehetôségekrôl,
azok feltételeirôl és a vonatkozó rendeletekrôl.
Cserményi
Összes igényelt forrás
(Ft)

Igénylés %

Vállalk. Magánsz. Egyház

182 422 800

0

0

4

2

0

96 136 354

53

Turisztikai tevékenység 128 016 000
ösztönzése

0

1

4

2

1

271 828 435

212

Falumegújítás

138 684 000

5

4

0

0

1

138 830 542

100

Vidéki örökség
megôrzése

180 690 317

2

2

0

0

10

286 942 735

159

ÖSSZESEN

629 813 117

7

7

8

4

12

793 738 066

126

5. www.nepviseleteink.hu – egy érdekes népviseleti kiállítás
ajánló, panorámafotókkal,
6. www.tv24.hu – Egy vadonatúj online TV magazin. Kétségtelen, még mindig jobb és bôvebb a port.hu.
7. www.wwf.hu – természetvédelmi programok, gyönyörû fotók, panda bolt, aranyos játékok, még delfint is lehet örökbe
fogadni.
8. www.facebook.hu – Immáron magyar nyelven elérhetô a
világ egyik legnagyobb közösségi site-ja, a Facebook. Az iwiw
mellett érdemes ezt is kipróbálni.
9. www.honfoglalo.hu – Online stratégiai játék. Magyarország megyéit lehet elfoglalni, amennyiben helyesen válaszolunk a kérdésekre.
10. www.startlap.hu/gyerek - Startlap kicsiknek, játékok, kifestôk, dalok és kreatív mûhely.
Bíztatok továbbra is mindenkit, akinek van kedvenc weboldala és megosztaná, küldje el és bekerül a következô „Webre
fel!” ajánlóba.
Jó böngészést!

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Néhány ötlet a következô hetekre: Torkos Csütörtök, internetes TV magazin, online természetvédelem, stratégiai játék
nagyoknak és Startlap kicsiknek.
1. www.palinkaoldal.hu – „Kulturáltan, mértékkel” hirdeti az
Agrár Marketing Centrum pálinkaoldala, és hogy nyomatékot
adjanak e gondolatnak, Szabó Gyôzô vicces kisfilmekben népszerûsíti a nedût.
2. www.agardi.hu – Ha már pálinka… Sok érdekesség a nemes ital múltjáról, jelenérôl, a népi pálinkafôzésrôl és a pálinkakészítés agárdi módszerérôl.
3. www.itthon.hu - Lassan itt a tavasz, lehet indulni kirándulni. Nagyon jó kis összefoglaló van itt programokról, fesztiválokról, szálláshelyekrôl és nemzeti parkokról. Mindig találni
itthon valami érdekeset!
4. www.menjunkenni.hu – Február 26-án megint Torkos Csütörtök, lehet már edzeni az ízlelôbimbókat. Étteremválaszték a
menjunkenni.hu-n.

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com
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ÔSZINTÉN – SZÓLVA

MAGYAROK SZÖVETSÉGE

- Az események MÚLÁSA feledtet, vagy emlékeztet
- Az idô ROHANÁSA késztet és dolgoztat
- A jelen MEGÁLLÁSA a szó, az írás elmaradás a VÉGÜNKET jelenti!

Mind több és több emberben ébred fel az igény az ország
sorsának megváltoztatása iránt. E váltás békés megvalósításának érdekében, egyik eszközeként jött létre mozgalmunk.

Az EMBER társas LÉNY. Gondolkodni tud és munkálkodik. ÖNMAGA és a KÖZ javára. Viselkedését, cselekedetét a
jelenkorban megéljük. Az utókor pedig értékeli, vagy elutasítja.
A tordasi „SZENNY- VÍZ helyzet” az elôdöknek, a jelenkornak, de még az utókornak is „bôségesen” ad feladatot. A
nagy terjedelmû írásokat, a rengeteg számhalmazt amelyben
néha személyes „érzelmi” megnyilvánulás is benne van.
Hányan értik és értékelik? Jó volna elgondolkodni ezen is.
Ha nem lenne a szennyvíz csatorna és a szivattyúk nem nyomnák át Ráckeresztúrra. Hová „menne” a tordasi udvarokból a
szennyvíz? A „jól” megépített szennyvíz-derítôbôl elszivárogna a talajvízbe! Ha már tele volt a szennyvíz akna, mit tett az
EMBER?! Kinyomatta az udvarra, utcára, Szent László patakba!!! Vagy szippantóval kiszívatta. Így azt egyre magasabb
költséggel és egyre távolabb elszállították. Aki „megtapasztalta” a „szennyvíz helyzetet”, bizony akkor sem volt egyszerû és
„probléma” mentes az életünk.
A jelenlegi „helyzetet” meg kell oldani! Ezért nagyon sokat
dolgoznak az elöljáróink. Egyszer biztosan vége lesz és KI-KI
számára eredményes is. Mivel az „ügy” részben személyek között zajlik. Van azért közösségi oldala is. Pl.: A csatorna hozzájárulási díjat az önkormányzatoknak kell beszedni és a Vízközmû társulatoknak átutalni. A lakosság (önkormányzatok) tartozása is zavart okozhat a pénzügyi rendszerben. A négy település,
Tordas: 1 528 468 Ft,
Gyúró: 4 248 774 Ft,
Martonvásár: 23 120 035 Ft,
Ráckersztúr: 27 097 373 Ft-ot
nem utalt át a Közmû társulatnak. A tartozás egyre nô, ennek
mi lesz a vége, jó volna TUDNI. A tordasi tartozás a legkevesebb! Tisztelet a lakosságnak és az elöljáróknak!
Már elôzôekben szó volt errôl is. Akinek van bekötési lehetôsége és nem csatlakozik a szennyvízhálózatra, ANNAK
talajterhelési díjat kell fizetni!
A 2003. évi LXXXIX. törvény errôl rendelkezik. A csatorna üzemelés során „személyes” problémák is jelentkezhetnek.
Pl.: Gravitációs rendszerben, szintkülönbségek miatt (utcai
dugulás esetén) a fentebbrôl jövô szennyvíz az udvarra, vagy a
lakásba kifolyhat. Az ilyen „helyzetre” jó megoldás a beépített
visszacsapó szelep, az utcai csatlakozás elôtt, hozzáférhetô
helyen.
Vagy az utcai vezetékben „szennyvíz dugók” keletkezhetnek. A zárt rendszerben a magasabbról jövô szennyvíz ezt „kinyomja”. A keletkezô vákuum a lakások bûzelzáróiból (WCék, mosdók) kiszívják a vizet. Így a csatornából „felszáll” a
szag. Megoldás lehet, az udvaron lévô tisztító csonkra 2 db 90
fokos szennyvízcsô könyököt lefele fordítva felrakni. Itt levegôt kapna a rendszer. A bûzelzárókból nem tûnne el a víz. Ha
„rossz” helyen van a tisztító csonk a „légzô” nyílást föld alatt
arrébb tehetjük. Nem akarom az „ÉSZT” osztani csatorna ügyben. Nálam a fenti módszerek beváltak.

A Magyarok Szövetsége társadalmi szervezet, civil szervezetek és a célokkal egyetértô személyek szövetsége, nem áll
mögötte sem párt, se gazdasági érdekcsoport, se vallási közösség, csupán mi magyarok.
Célunk az egészséges és tisztességes, élhetô ország
megteremtése, a saját erônkbôl, a saját munkánkból.
Hogyan tegyük ezt?
Ez itt a mi idônk, vállaljuk el azt a felelôsséget, amit az élet
visszavonhatatlanul ránk szabott, alakítsuk magunk az ország
jövôjét, ne csak elszenvedjük mások akaratát, a tudatos
rombolást!
Ha összefogunk és túllépünk a mesterségesen gerjesztett
megosztottságon és a viszálykodáson, ha merünk tovább
látni, mint saját közvetlen gondjaink, akkor egy olyan
országot tudunk alkotni, amilyenre mindannyian vágyunk!
Mondja el Ön is a véleményét a Magyarok Szövetsége
lakossági fórumain és összejövetelein!
Eddig több mint nyolcszáz településen alakult meg
a helyi szervezet!
Egy ország szervezi most újjá önmagát!
Következô fórum helyszíne és idôpontja:

TORDAS
Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház
2009. március 4. 18 óra
18 órától Kurultaj 2008 - Filmvetítés
19 órától Magyarok Szövetsége lakossági fórum
Nincs jobb vagy bal oldal, csak egy nemzet van!
www.magyarokszovetsege.hu

A tordasi Községháza
ügyfélfogadási rendje

Folyjék le a szennyvíz, hogy megtisztulva újra ÉLTESSEN!
Tisztelettel: Derecskei János
Az önkormányzat csak a vízfogyasztással arányos szennyvízdíjat szedi be, ebbôl a hálózatüzemeltetés és a tisztítás költségeit fizetjük, és a késôbbi felújításokra képezünk amortizációs tartalékot.
A Derecskei úr által felsorolt összegek a Víziközmû társulatok számláiról hiányoznak, nagyrészt a vállalt 1 000 Ft/hó
befizetésekbôl. A tartozás tehát a lakosságé, és önkormányzati
tartozássá azáltal válhat, hogy az önkormányzat kezességet
vállalt ezen összegek befizetésére.
Teszár Tamás
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Tordas két évtizedes fejlôdésének története

Könyvajánló

Ez a két évtized a tordasiak szemléletét a jövôt illetôen
döntôen megváltoztatta. A változás minden területen gyors
ütemben érezhetôvé vált. A gazdák megtanulták az akkor leghatékonyabb termelési, állattartási módszereket, a vetésforgók
fontosságát, az egységes fajták termesztését. Így a gazdák és a
szövetkezet az egységes minôségû és a nagy menyiségû termékekkel nagyobb bevételeket értek el.
Legelôk hiányában a belteljes állattartás terjedt el. Ez azt
jelentette, hogy a szükséges szálas takartmányt szántóterületen
kellett megtermelni, hogy a nagy mennyiséget biztosítani tudják. A gazdák részére igény szerint beton silókat építettek, így
jelentôsen kiegészítették a takarmányozás mennyiségi szükségletét.
Korszerû baromfiólakat is építettek az azt igénylô családoknak. A baromfi állomány egységesítése érdekében, a szövetkezet központi gazdaságában, elôbb egy 3 ezer, majd egy
10 ezer darabos keltetôgépet állítottak üzmebe. Ehhez egy teljesen elkülönített keltetôházat építettek. Ezzel lehetôvé vált, a
vértiszta, egységes baromfi-tenyésztés. A környezetszennyezés csökkentése érdekében korszerû, betonból készült trágya
tárolókat építettek.
A falu fôutcáján jelentôs hosszúságú betonjárda épült, így
a gyalogos közlekedés sármentessé vált. A fô utca csaknem
teljes hosszában, a porták elé egységes milotai fajta diófákat
ültettek. A nehezen megmûvelhetô domboldalakon mandulafa
ültetéséhez csemetéket biztosítottak. A fô utca rozoga kerítései
helyett szögvas oszlopos drótkerítések létesítése kezdôdött
meg.
Tordas régebb óta termesztett és dolgozott fel kendert. A
kender termesztés és feldolgozás korszerûvé tétele érdekében,
a Szent László-patak mellé Tordas és Gyúró között betonból
készült, több medencés kenderáztató épült. Az áztatás vízszükségletét a patak biztosította, a felhasznált vizet egy szikkasztóba vezették, majd a letisztult víz a patakba került vissza.
A szorgalmas tordasi asszonyok, lányok megfonták, megszôtték. A szövés megtanulásához szakemberek, egy külön helyiség és két darab szövôszék állt rendelkezésre. Hamarosan
szebbnél-szebb natúr és színes szôttesek készültek az ügyes
kezek munkája nyomán.
Szinte a felejtés homályába merült még egy fontos lehetôség. A falusi háztartásoknál jelentôs mennyiségû hulladék zsiradék gyûlt össze, ebbôl a háziasszonyok addig is házi készítésû szappant fôztek. E munka megkönnyítésére a szíradékokat
összegyûjtötték és a szövetkezet által létesített szappanfôzôben
megfôzték a zsíradékot összegyûjtôk részére.
Mindezen tevékenységek folytán Tordas Hangya Szövetkezeti Mintaközséggé vált. A mintagazdaság és a mintaközség
biztosította az itt tanuló Hangya Szövetkezeti körzetvezetôk
számára a lehetôséget, hogy gyakorlatban, személyesen ismerjék meg a magyar vidék gyors fejlôdésének lehetôségét.
Fontos megemlíteni, hogy az építkezésekhez szükséges sódert a faluban található sóder feltárása, majd kitermelése biztosította. Ez a kitermelés a tulajdonosok számára jelentôs jövedelmet hozott. Jelentôs forrást jelentett azoknak is, akik a kitermelést végezték, a sódert helyszínre szállították és a beton
mûtárgyak elkészítésére felhasználták. A baromfi mintaólak
építéséhez, mivel a területen jó minôségû agyag állt rendelkezésre, manufakturális téglaégetôt létesítettek. A kézzel elôállított nyers téglát, szárítás után széntüzelésû égetôben égették ki.
A számos minta baromfiól mellett, ismereteim szerint három
lakóházat is építettek a Tordason készült téglából.
A jövô fejlesztését illetôen jelentôs gazdasági és munkahely teremtô beruházásokat terveztek, kenderfeldolgozó gyár,
szappangyár és téglagyár építése szerepelt a tervekben.
A Hangya Szövetkezeti Mozgalom jóvoltából megvalósult
folyamat a II. világháború idejére esett. A háború után végérvényesen megrekedt az a folyamat, amelyben a magyar falvak
felemelkedését elgondolták. A megvalósításban nagy eredményeket értek el azok a haladó gondolkodású közgazdászok,
akik az ország egész területén részt vettek a munkában.

Böszörményi Gyula: Gergô és az álomfogók
Böszörményi Gyula író egy reggel azon törte a fejét, mirôl
is szóljon következô könyve. Aztán a homlokára csapott és felkiáltott:
- Megvan, az összes korosztálynak szóló meseregényt fogok
írni, amelybôl az ôsmagyar mitológiát ismerhetik meg kicsik
és nagyok!
Ezzel nekiült, hogy megírja ezt a néhol szomorú, máshol
komoly, de alapjában humoros regényt. A könyv fôszereplôi a
Botlik–Réti család tagjai: Bori és Dénes, a szülôk, valamint a
gyerekek: Gergô és Zsófi, napjaink egy hétköznapi családja,
bár bizonyos jelek arra mutatnak, hogy talán mégse? Gergô
rendszeresen furcsákat álmodik egy kölyökfarkasról, Bori
gyógynövény-áruldájában virágok röpködnek. Dénest, az okleveles cipôpucolót tekergôdzô cipôfûzôk veszik körbe, amiket
méhek kergetnek. És hogy teljes legyen a lista, Zsófit denevérek üldözik. Bori egy nap meghívót kap a Révülôk, Énekmondók, Táltosok, Sámánok, Vajákosok és Egyéb Dobolók Találkozójára. Itt ismerkednek meg ôseink és korunk legfôbb táltosaival, valamint az ártó sámánnal, Hollóval. Gergô a táltosok
segítségével végigjárja a Világfát, azaz az Életfát a rémálmokkal teli Gyökérszinttôl a reményt, oltalmat jelentô, éltetô
Lombszintig, ô pedig segít a sámánoknak visszatalálni ôseik
hitéhez. Holló pedig megkapja a megérdemelt büntetését - akár
a mesében.
A könyv szembeállítja napjaink anyagias világát ôseink
képzeletdús hitvilágával. A regény - mint a mesék általában kiemeli a jóságra, igazságra, hitre jutás vágyát, valamint a világunkat megrontani akaró erôk elleni összefogás szükségét.
Az író ezen a könyvön keresztül szólít fel minket: merjünk
csak nagyokat álmodni!
Erdélyi Réka
RECEPT
Nincs olyan ételkészítéssel foglalkozó magazin, amelyik
februári számában ne a farsangi fánkkal foglalkozna. Egy olyan
„fánk” receptet adnék közre, amely már négy éve ment meg a
szalagos fánk sütésétôl. Nem mellékesen a lányaim (Kinga 8
éves, Emma 3 éves) is kedvelik, hiszen az összeállítását rájuk
lehet bízni. Természetesen némi felügyelettel.
Túró fánk
25 dkg túró, 3 tojás, 2 cs. vaníliás cukor, 1 citrom reszelt
héja, 6 púpozott evôkanál simaliszt, só, 1 kk. szódabikarbóna.
Összekeverjük a hozzávalókat, majd egy óra pihentetés után bô
olajban, lassan, szép aranysárgára sütjük. Ha úgy érezzük, hogy
már megsült, a biztonság kedvéért vágjunk ketté egyet, hogy
átsült-e a közepe. Egyszerre hat galuskát szoktam a forró olajba
szaggatni, legyen helyük a ficánkolásra. Ha kisültek, még melegében vaníliás porcukorba forgatom és tálalható. A farsang
múlásával, kiváló gyerekzsúr eledel, természetesen létszámtól
függôen növelt adagban készítve. Jó étvágyat!
Kunsági Gabi

Örömteli tordasi hírek
A közösségi összekötô kapcsok a közelmúltban megalakult énekkarokkal bôvültek. Az evangélikus gyülekezet egy
vegyes, nôkbôl és férfiakból összeálló énekkart alapított. Ünnepeken a katolikus templomban is vegyeskar énekel.
Ebben az évben a tordasi férfiak is kedvet kaptak az éneklésre és létrehozták a Tordasi Dalárdát, újraélesztve a régi tordasi hagyományokat. Tordason már a múlt században is mûködött dalárda, az egyházi énekek mellett világi dalokat is megtanultak a kántortanító vezetésével. Ez a folyamat a háború
után szövetkezeti éneklésként élt tovább néhány évig. Az
Asszonykórussal együtt ma már négy ilyen csoport gazdagítja
Tordas kulturális életét.
Varga Sándor

Tisztelettel: Varga Sándor
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GYEREKOLDAL

Szakállas
sakál,
ha választ,
csak áll.
S e nóta
dacára
spenót a
szakálla.

Pálfalvi Nándor: Farsang
Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok kisfiúk.
Itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút.

Zabra zebra, zsebre zabra,
habra rebbents, hebrencs babra,
ugra-bugra, zsupsz a sutra,
pulyka-húzta pudva-dudva,
lukba rugva fúlt a kútba.

Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel:
Múlik a tél, haja-huj
s a tavasznak jönni kell.
G. Szabó Judit: Megérjük a pénzünket (részlet)

Ede feje tele vele,
be remek e teve teje!
Dele meleg eledele,
se eleje, se veleje,lefetyeled-e befele?

Február 8.
Mariéknál is lesz maszkabál!
- Mikor tanultok ti?- kíváncsiskodott anyánk.
Tömörjohanna azt mondta, lehetôleg ne a kölcsönzôbôl vegyünk ki jelmezt, és nem kell csináltatni, hanem magunk ötöljünk ki valamit.
Mari összefirkálta rúzzsal anyánk sárga pulóverét, hogy szívkirálynô legyen.
- A kedvencem!- sápadt el anyánk.
Utána úgy gondolta, hogy inkább rongybaba lesz. A fejrészhez felvágott egy harisnyát és a fejére húzta. Olyan volt, mint
egy falbontásos betörô a Kék Fényben, amikor mondják neki,
hogy szebb a becsületes, de szerény élet.
Aztán rokokó dáma akart lenni. Nagymama szerint ilyen vastag dereka nincs egy Madame Rekaiménak, csak egy krumpliszsáknak.
Éva elôször hóember akart lenni. Levágta körbe apa régi kalapját, és lyukakat vágott a lepedôbe szemnek, szájnak, orrnak.
Olyan lett, mint egy miniszellem!
Anyánk a kengurut javasolta neki, varr a ruhájára nagy zsebet,
beleteszi a Félfülût, és kész. De Éva nem volt hajlandó egész
este megállás nélkül ugrándozni, mint egy eszelôs veréb.
Apa találta ki a robotembert, de Évának nem tetszett. Dobozban totyogni, alig látni, megbotlani, elterülni, behorpadni, nem
jó.
Nagymama kiabált, hogy marad a szaloncukor, rá kell varrni
Éva ruhájára. Nem jó, addig kergetik a gyerekek szegényt,
amíg az utolsó szemet is el nem szopogatták.
Szakácsnô azért nem, mert van egy kislány, és minden évben
ô a szakácsnô. Fehér kötény, pettyes fejkendô, rézüstbe nyom
a mamája egy kis borotvahabot, és kész.
Kelkáposzta se jó! Levelenként rávarrhatná anyánk a ruhára,
de a melegben hamar elhervad, aztán kiabálnának a gyerekek,
hogy dobjuk a kukába!
Marinak jutott eszébe a pólyás baba.
- Hogyisne! - csattant fel Éva vörösen. - Percenként megkérdeznék tôlem, hogy nem kell-e tisztába tenni!
Végül jobb híján Mackó lesz, mézes üveggel. Ragadni fog tôle
az egész jelmezbál!
Mari tündérke. Nagy szám! Reng a föld majd, amerre elrepked.
Nekem nem kell törni a fejemet. Úgyis fôszerepelek, és az lesz
a jelmezem is.

Hegedûs Mónika

Könyvajánló
Goscinny-Sempé: A kis Nicolas kiadatlan kalandjai
Ez alkalommal a karácsonyfa alatti könyvek közül választottam egyet.
A kis Nicolas történetei igazi remekmû a maga nevében.
Gyerekeknek szól, de a felnôttek is jó szórakozhatnak rajta.
Mint ahogy én is együtt nevettem a fiammal esténként olvasás
közben. A haverokkal mindig tettre kész kisfiú fel van vértezve
a mindennapi csínytevésekre. A legjobb értelembe vett kópéságok sorozatát éljük meg fejezetrôl fejezetre. A hétköznapi
történeteket, pedig naiv ôszinteséggel mondja el a fôszereplô,
ami igazi gyerek humorral és derûvel van megírva. Nicolas
nyitott szemmel látja a világot maga körül. A könyvben szereplô barátok, felnôttek, szülôk, tanárok mind emlékeztethetnek a
körülöttünk lévô emberekre. Hamar magunkra ismerhetünk,
ahogy a szereplôk is intézik ügyes bajos dolgaikat. Az illusztráció, pedig teljessé teszi az összképet. Ha össze akarnám foglalni, hogy milyen is ez a könyv akkor azt mondom, hogy vicces, szórakoztató és roppant tanulságos.
Nagy Ilona

110 évesek leszünk!
A Tordasi Baptista Gyülekezet megalakulásának 110. évfordulóját ünnepli idén. Szeretnénk hálát adni Istenünknek azokkal együtt, akik kapcsolatban álltak vagy állnak a gyülekezetünkkel. Ha az Úr akarja és élünk,
2009. május 31-én pünkösd vasárnap
délelôtt 10 órától tartanánk egész napos ünnepségünket.

Vidor Miklós: Nyelvgyötrôk

A részletes programot késôbb közöljük, de már most kérünk mindenkit, hogy aki el szeretne jönni, tegye szabaddá
magát erre az idôpontra!

Szegénylegény e vén cserény
alatt
elél, evén szerény lepényhalat
Szeszély fején e szép kemény
kalap
De félek én mesém henyén
halad
s felén e reménylegény belém
harap.

Jelentkezni, tájékoztatás kérni a
tordasibaptista@freemail.hu e-mail címen lehet,
vagy a következô telefonszámokon:
20/886-3256, 20/886-3257, 20/886-3251.

Tordasi Baptista Gyülekezet
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A Római Katolikus Egyházközség hírei

Tisztelt Olvasók!

- Március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja - 10.00 órakor liturgia
- Március 7. Nagyböjti lelki nap
- Március 8. Nagyböjt 2. vasárnapja (Istenes Szent János) 10.00 órakor ifjúsági gitáros szentmise
(1/2 10-tôl énekpróba a templomban)
- Március 15. Nagyböjt 3. vasárnapja (Hofbauer Szent Kelemen)
10.00 órakor liturgia
- Március 22. Nagyböjt 4. vasárnapja - 10.00 órakor szentmise
- Március 29. Nagyböjt 5. vasárnapja - 10.00 órakor szentmise

Tanácsadó szavainkat azért ajánljuk figyelmükbe, mert
gondtalanabbá, lehetôség szerint veszélytelenebbé szeretnénk
tenni mindennapjaikat. Úgy gondoljuk hasznos tanácsokat adhatunk arra vonatkozóan, hogy miként kerüljék el, s elôzzék
meg azokat a veszélyforrásokat melyek megkeseríthetik napjaikat.
A rendôrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûncselekmények áldozatává gyakrabban válnak idôskorúak, mivel
helyzetüknél, koruknál fogva kiszolgáltatottabbak lehetnek.
Az idôs emberekre a legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények jelentik, ezek közül is elsôsorban a lopás (zseblopás, betöréses lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás), csalás, sikkasztás és rablás.

Minden hónap második péntekjén 18.00-órakor Taizei imaóra.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a március 7-én,
szombaton megrendezendô

A betörések megelôzése érdekében:
A betörések nagy részét a délelôtti órákban és éjszaka követik el. A védekezés legmegfelelôbb módja a mechanikai (zárak, rácsok) és elektronikus (riasztók) védelem együttes kialakítása.
Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
- Ha hosszabb idôre elutaznak, a postaládákban felgyülemlett
reklámújságok, szórólapok jelzésként szolgálhatnak a betörôk
számára, ezért tanácsos megkérni egy megbízható szomszédot,
ismerôst, hogy naponta ürítse azt.
- Ha elutaznak, kérjenek meg egy megbízható személyt, hogy
naponta – fôként az esti órákban – menjen el a lakásba, s kapcsolja fel a villanyokat, ezzel is jelezve, hogy a lakás nem üres.
- Használjanak idôzített kapcsolót, ami az elôre beprogramozott idôpontokban felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a televíziót, rádiót, azt a látszatot keltve, hogy a lakók otthon tartózkodnak. (kb. 2 000 Ft)

NAGYBÖJTI LELKI NAP-ra!
A lelki napot Dr. Kránitz Mihály atya, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem teológia professzora vezeti.
Program a Mûvelôdési Házban:
10.00-12.00-ig elmélkedés
12.00-13.00 ebéd
13.00-14.00 kiscsoportos beszélgetések
14.00 Szentmise a templomban
További információ Tódor Dénesnél 20/454-5559 számon,
illetve a todor.denes@vipmail.hu címen.
A résztvevôket az Egyházközség ebédre vendégül látja, ezért
megköszönjük, ha a fenti elérhetôségek egyikén jelzi részvételi
szándékát.

A besurranásos lopások megelôzése érdekében:
Ezeket a bûncselekményeket jellemzôen éjszaka követik
el, de sajnos nappal is elôfordulnak, elsôsorban családi házaknál és földszinti lakásoknál. Az ágynemûtartók, élelmiszertárolók sem jelentenek biztos rejtekhelyet!

Kezdôdik a nagyböjt
A húsvétot megelôzô negyvennapos nagyböjt kezdete, a
hamvazószerda idén február 6-ára esik. A nagyböjt a keresztények számára bûnbánati idôszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelôdésre, hogy
méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.
Hamvazószerda abból az ôsi hagyományból ered, hogy a
hívôk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig ôrzi a szertartás: az elôzô évben megszentelt
és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt
elsô vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
Mivel a vasárnapokat az Egyház nem számítja böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdôdik a nagyböjt, így
hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki.
Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban
számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz, ami ezeknek a jelentôségét hangsúlyozza. Jézus Krisztus nyilvános mûködésének megkezdése elôtt negyven napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt
a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a
Sínai hegyen és Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett
Ninivében.
A böjt vallásos gyakorlata a figyelem középpontjába állítja
a bûnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát, jelzi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Nagyböjtben a keresztények különös figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.
(forrás: www.katolikus.hu)
Budavári Erzsébet

Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
- Értékeiket még lakásukban se hagyják elôl, lehetôség szerint
zárják el, lemez- vagy pénzkazettákban!
- Amennyiben rajtakapnak egy besurranó tolvajt, a helyzetet
mérlegelve gondolják át, hogy szembeszállnak-e vele!
- Hívjanak segítséget. Figyeljék meg az elkövetô arcát, járását,
hangját, ruházatát, menekülésének irányát, illetve a késôbbi
nyomrögzítés érdekében azt, hogy milyen tárgyakat ajtót stb.
fogott meg kézzel.
- Célszerû rácsot felszerelni a földszinti ablakokra.
- Végezetül a legfontosabb, hogy az utcaajtót, és lakás/ház bejárati ajtaját mindig tartsák zárva, akkor is hátul a kertben dolgoznak.
A trükkös lopások megelôzése érdekében:
A trükkös lopások elkövetési módszerére jellemzô, hogy az
elkövetô valamilyen ürüggyel bekéretôzik a lakásba, elvonja a
házigazda figyelmét (pl. kér egy pohár vizet), illetve valamilyen módon megpróbálja eltávolítani a szobából, majd összeszedi az értékeket, és sietôsen távozik a lakásból. Az ál víz- és
gázóra leolvasók a „mérôkészülékek leolvasásának”, az ál szerelôk a „házban tapasztalt rendellenességek” elhárításának
ürügyén jutnak be a lakásba, ahonnan a sértett figyelmének elterelésével különféle értékeket tulajdonítanak el. Az ál ügynökök különféle kedvezônek tûnô üzletek felajánlásával bírják rá
az idôs embereket a lakásba való bejutásra, majd eltulajdonítják az értékeiket.
Az álrendôrök módszerére jellemzô, hogy a kihozott nyugdíj bemutatását kérik arra hivatkozva, hogy a bankjegyek hamisak, ezért azokat lefoglalják, és megígérik, hogy az ellenértéket késôbb postán kiküldik.
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Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
- Ne engedjen be senkit lakásába - még akkor se, ha hivatalos
szerv vagy vállalat képviselôjének mondja magát - akinek személyazonosságáról nem gyôzôdött meg hitelt érdemlôen!
- Amennyiben társasházban lakik, és valamilyen közmûvel
probléma adódik, arról a gondnoknak mindenképpen tudnia
kell. Ha Ön észlel meghibásodást, azt jelezze felé!
- Fokozottan vigyázzanak, ha az utcán, aluljárókban kéregetô
személyeknek pénzt adnak!

fokozatát, szolgálati helyét, és adja meg szolgálati jelvényszámát (erre a rendôr az intézkedés kezdetén köteles, kivéve ha az
ebbôl eredô késedelem az intézkedésre veszéllyel jár). A rendôrök beazonosításánál a 107-es és a 112-es segélyhívók illetve
a Gárdonyi Rendôrkapitányság 22-355-003-as telefonszámának tárcsázása is segítséget nyújt. A rendôrségi ügyeletek
ugyanis pontosan tudják, hogy melyik rendôr hol tartózkodik.
E cikkben röviden igyekeztünk tanácsot adni annak érdekében, hogy ne váljanak bôncselekmények elkövetésének áldozatává. Egyik-másik tanácsunk anyagi lehetôségek kérdése,
azonban túlnyomó többségük nem. Szinte valamennyi bûncselekmény kategória megelôzésének közös pontja a saját illetô
leg másokra, mások portájára vagyontárgyaira történô kölcsönös odafigyelés. Erre legalkalmasabb a jó szomszédi viszony,
hiszen ismerjük egymás szokásait, esetleg idôbeosztását is.
Kérjük figyeljenek egymás vagyontárgyaira, mert nem egy
esetben lakossági bejelentés alapján sikerült megelôzni illetve
elfogni a bûncselekmények elkövetését, elkövetôit.
A biztonság nem kizárólag pénzkérdés!

A csalások megelôzése érdekében:
A csalások, sikkasztások elkövetôi az emberek jó szándékát, tapasztalatlanságát használják ki. Felkeresik lakásukon az
idôs embereket, és jó minôségû termékeket a bolti árnál jóval
olcsóbban kínálnak megvételre. Valójában ezek az áruk silány
minôségû, hamisított vagy lopott dolgok. Semmiképp sem szabad vásárolni ezektôl az „ügynököktôl”, hiszen ez törvényellenes, illetve semmilyen számlát, garanciát nem kapnak! A csalók különbözô történeteket elôadva próbálnak pénzt kiszedni
az idôs emberektôl. Legtöbbször elônyös befektetést ajánlanak, magas kamatot ígérve kérnek kölcsönt, illetve jótékony
célokra gyûjtenek. Az idôszakos utcai árusok (burgonya, dinynye, tûzifa stb.) némelyike egyrészt nagyobb súlyt mérlegel
mint az áru valós súlya, másrészt igen gyakori, hogy besurranásos lopást is elkövet társuk az utcai-udvari mérlegelés alkudozás alatt.

Köszönjük figyelmüket:
Gárdonyi Rendôrkapitányság

Tudnivalók a kerékpáros közlekedésről
A téli idôszakban, a látási viszonyok romlásával különös
jelentôséget kap a közlekedésben a kerékpárosok szerepe. Sokan nincsenek tisztában az elsôsorban a kerékpárosok életét,
testi épségét védeni hivatott szabályokkal, ezért szeretnénk a
fontosabb elôírásokra felhívni a figyelmet.
Általános követelmény a KRESZ alapján a közlekedésben
részt vevô valamennyi jármûvezetôvel szemben, így a kerékpárosokkal is, hogy a jármû biztonságos vezetésére képes állapotban legyenek, továbbá a vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt ne álljanak, és szervezetükben ne legyen szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
A kerékpárosok közlekedésének részletes feltételeit a
KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek közül a legfontosabbak:
- Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló
jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a
leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetôleg
- ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetôvé teszik - szorosan
az úttest jobb szélén kell közlekedni.
- Lakott területen levô olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, illetve fôútvonalon 12 évnél fiatalabb
gyermeknek kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül
és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
- Lakott területen kívül a fôútvonalról balra bekanyarodni vagy
megfordulni kerékpárral nem szabad. Ha a kerékpárút vagy kerékpársáv vonalvezetése nem teszi lehetôvé a biztonságos balra kanyarodást, illetve lakott területen kívül minden esetben a
kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a
gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell
az úttesten áthaladnia. A KRESZ elôírásain túl azonban azt javasoljuk, hogy lakott területen belül is így járjanak el.
- Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezetô egy, tíz
éven aluli gyermeket szállíthat. Egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad.
- A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a
külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani
és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen kívül - fényvisszaverô mellényt (ruházatot) kell viselnie.

Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
- Értékeiket, pénzüket csak biztos és ismert pénzintézetekre
bízzák!
- A pénzintézetek képviselôit csak elôzetes idôpont egyeztetés
alapján fogadják!
Rablások megelôzése érdekében:
A rablások nagy részét közterületen, kisebb részben lakásokban követik el.
Figyelmükbe ajánljuk, s kérjük!
- Minden idôszakban megfelelôen zárják be lakásuk ajtaját, ha
elmennek otthonról az ablakokat is, és ne nyissanak ajtót idegeneknek!
- Minden esetben használják a kitekintôt és a biztonsági láncot!
- A közterületen elkövetett rablások megelôzése érdekében sötétedés után lehetôleg kerüljék az elhagyatott, néptelen, kivilágítatlan helyeket!
- Fokozott figyelmet tanúsítsanak, ha nagyobb összeget vesznek fel bankban vagy valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az elkövetôk kifigyelik, ki vesz fel pénzt, követik, majd
megtámadják. Ezért a bankban még a pénztárnál tegyék biztos
helyre a felvett pénzt, anélkül, hogy mások figyelmét felkeltenék!
- Ékszereiket az utcán rejtsék a ruha alá, több zsebükbe osszák
szét, és csak annyi pénzt hordjanak maguknál, amennyi feltétlenül szükséges!
- Ajánlott, hogy lakáskulcsaikat ne az ajtóban kezdjék el keresni, hanem készítsék elô, majd az ajtót azonnal zárják be maguk
után!
Rendôrségi azonosítók:
A közterületi rendôrök szolgálati egyenruhában teljesítenek
szolgálatot. A viselési alkalom és idôszak szerint megkülönböztetünk szolgálati vagy köznapi, gyakorló, továbbá nyári,
téli, illetve átmeneti öltözeteket. Az egyenruha tartozéka a
szolgálati váll-lap, a szolgálati jelvény, a testületi jelvény, illetve a névkitûzô.
A szolgálati jelvény az egyenruházati öltözet bal oldali,
míg a névkitûzô a jobb oldali mellrészen található.
A civil ruhás rendôrök szolgálati igazolványukkal, és szolgálati jelvényükkel tudják igazolni magukat az állampolgárok
elôtt.
Amennyiben kétsége merülne fel a magát rendôrnek kiadó
személlyel kapcsolatban, kérje meg, hogy közölje nevét, rend-

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirôl szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 116. §-a szabályozza a kerékpár kötelezô felszereléseit, ezek:
a) könnyen kezelhetô, megbízható kormányberendezés,
b) két, egymástól függetlenül mûködtethetô fékszerkezet, melyek közül az egyik az elsô, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelzô berendezés, amely csak csengô lehet,
d) egy elôre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa,
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e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta idôben legalább
150 méter távolságról látható helyzetjelzô lámpa,
f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színû fényvisszaverô,
g) legalább az elsô keréken legalább 1 db borostyánsárga színû, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverô (küllôprizma).

Chlamydia és a HPV
A nemi úton terjedô betegségek közül klinikailag a legjelentôsebbek közé tartoznak a Chlamydia trachomatis és a Human Papillomavírus (HPV) fertôzések. Egyes források alapján
e két fertôzés elôfordulása a leggyakoribb a nemi fertôzések
között.
A hazai elôfordulás gyakoriságát tekintve 20-30 százalék
közé tehetô a Chlamydia fertôzés elôfordulása, míg 15-20 százalékos fertôzöttséggel számolhatunk a HPV esetében.
E két adat alapján belátható, hogy a gyakori partnerváltásokkkal, a megfelelô védekezés (óvszer) nélkül, rövid idôn belül „megszerezhetô” akár mindkét betegség.
A Chlamydia trachomatis rendszertanilag a baktériumok és
vírusok közé sorolható. Csak sejten belül képesek szaporodni.
Bár a fertôzés gyakran tünetmentes, mégis néha hüvelyi folyást, alhasi fájdalmat okoz. Még tünetmentesen is a méh, petefészek, petevezeték gyulladását okozhatja. Sok esetben a makacs gyulladások hátterében is Chlamydiát találunk. Legnagyobb klinikai jelentôsége a petevezetékek gyulladásainak
van, mivel ezek elzáródása az esetek 75 százalékában meddôséghez vezethet.
A Human Papillomavírus DNS-t tartalmazó igen kicsi vírus. A fertôzést csak néhány hónap múlva követik az elsô tünetek, amelyek kisebb kinövések - szemölcsök - lehetnek. Késôbb a kinövések karfiolszerû burjánzást mutathatnak. Gyakran azonban csak a rákszûrés alakalmával merül fel a fertôzés
gyanúja. Ilyenkor évekig mikroszkópikus eltérést, de semmi
panaszt nem okoznak, viszont bizonyított tény, hogy évek alatt
méhnyakrák alakulhat ki.
Mindkét fertôzésre igaz tehát, hogy alattomosan, gyakran
tünet és panaszmentesen élnek és szaporodnak a kórokozók,
így növelve a fertôzöttek számát. Évek alatt viszont meddôséget vagy rákot okozhatnak.
Dr. Szônyi György szülész-nôgyógyász, a Szülészeti-Nôgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság titkára a vakcináról elmondta: a klinikai vizsgálatok során a vakcina az adott
HPV-típusokkal korábban még nem fertôzôdött nôkben 100
százalékos hatékonysággal gátolta a méhnyakrák kialakulását.
Ahhoz, hogy kialakuljon a védettség, három oltásra van
szükség egy éven belül - tette hozzá -, azonban az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár egyelôre nem támogatja a készítményt, így a három oltás 90 ezer forintba kerül. A védôoltás
receptköteles, de a házi orvos is beadhatja annak, aki kéri. A
védôoltást már 11 éves korban be lehet adni, és minden korosztálynak ajánlott - mondta Dr. Szônyi György. Hozzátette: a
rosszindulatú daganatok legalább 20 százalékát vírusok okozzák. A HPV az egyik leggyakoribb, szexuális úton terjedô fertôzés, amely szintén ebbe a csoportba tartozik.
Magyarország az EU-tagállamok között a második helyen
áll a méhnyakrák-megbetegedés gyakorisága és az ebbôl eredô
halálozás tekintetében. Hazánkban évente mintegy ötszázan
halnak meg ebben a betegségben, amely rendszeres szûréssel
megelôzhetô.
A szakember hangsúlyozta: az oltás nem helyettesíti a
rendszeres nôgyógyászati szûrôvizsgálatokat, kiegészítve azokat nyújt nagyobb biztonságot a méhnyakrák kialakulása ellen.
(Forrás: www.hpvinfo.hu)
Téglás Vera Luca védônô

Ezen kívül a kerékpárt fel szabad szerelni:
- elöl fehér,
- oldalán borostyánsárga,
- mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga
fényvisszaverôvel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett
szélességjelzôvel, amely elôre fehér, hátra piros színû fényvisszaverôt tartalmaz.
A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhetô fel, hogy
az ülés és a rajta ülô gyermek a vezetôt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzôberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell
szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, illetôleg az azzal együtt
elforduló szerkezettel.
A fentieket munkatársaink a balesetek megelôzése érdekében folyamatosan ellenôrzik, különösen a kerékpáros láthatóságát biztosító szabályok betartatása, és az ittasan kerékpározó
személyek kiszûrése érdekében.
Aki a fent írt szabályokat megszegi, azzal szemben 3 000
Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedô helyszíni bírságot lehet kiszabni,
vagy szabálysértési eljárás lefolytatását követôen 30 000 Ft-ig
terjedô pénzbírsággal sújtható.
Aki kerékpárral szeszes italtól befolyásolt állapotban közlekedik, vagyis a véralkohol szintje a 0,8 ezreléket meghaladja,
azzal szemben a szabálysértési eljárás során 100 000 Ft-ig terjedô pénzbírságot lehet kiszabni.
Balesetmentes közlekedést kíván a
Gárdonyi Rendôrkapitányság
Értesítjük a Tisztelt ügyfeleinket, hogy a
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet
Tordasi Kirendeltsége ideiglenesen a Martonvásári
Kirendeltségbe (Martonvásár, Brunszvik T u. 1/b)
költözött át. A nyitvatartás megegyezik a tordasi
kirendeltséggel.
Köszönjük a megértésüket.

Tedd a jót!
A mai világ nem arról szól, hogy másokkal törôdj.
Aki így gondolja, kinevetik, hisz elszállt az az idô.
Gyûjtsél többet! Vegyél mindent! Önzô légy! Ez a cél!
Ha ilyen lettél nem vagy több, mint egy irányított lény.
Tedd a jót! Próbálj Jézus szavait megfogadva élni!
Tedd a jót! Akarj az Ég Urának gyermekévé lenni!
Tedd a jót! Másokért éljél, ne csak magadért!
Tedd a jót! Tedd a jót! Tedd a jót!

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Ha valamit teszel az életedben, nézed, hogy mit szólnak.
Az elvárásnak ha nem felelsz meg, könnyen kilóghatsz.
Hogy gondolod! Elég égô! Megkapod majd másoktól.
De ha így fogsz élni, nem leszel több, mint egy a százból.
Tedd a jót!....

Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmonológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.
Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24
órás EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörû kivizsgálás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, mûtéti beavatkozás elvégzését megszervezzük.
Légzésfunkciós vizsgálat, allergológiai kivizsgálás.
Kardiológiai és tüdôgyógyászati szakorvosi képesítéshez
kötött gyógyszerjavaslat, receptírás.
Bejelentkezés: tel: 22/467-527, 06 20/390 1505
Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

Miért nem akarod tudni végre, miért születtél?
Valakik vártak és fontos volt, hogy a világra jöjjél.
Legyél ember! Maradj gyermek! Szíved legyen Szeretet!
Nem sok dolog, mégis könnyû élni így az életed.
Tedd a jót!....
Juhász Csaba (elhangzott a II. Bárka Zenei Fesztiválon)
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Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban
Apróhirdetések
Tordasi magánszemélyeknek 30 szóig ingyenes,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek 30 szóig 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Keretes hirdetések
tordasiaknak
egész oldal
20 000 Ft
fél oldal
12 000 Ft
negyed oldal
7 000 Ft
nyolcad oldal
4 000 Ft

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

Évi legalább három számban történô, azonos terjedelmû
megjelenés esetén, elôre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történô, azonos terjedelmû megjelenés esetén, elôre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.

Használt sütôolaj leadására
továbbra is lehetôség van az óvoda belsô udvarából nyíló, a
tornaterem mellett lévô raktárban. Kérjük, csak szûrt olajat
öntsenek a tartályba! Köszönjük, hogy óvja a környezetet!
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MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas
Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszközök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen megmérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Példányszám: havonta 750 példány

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

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
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