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KEDVES TORDASIAK!
Magyarországon a választópolgárok négyévente dönthetnek arról, hogy kik irányítsák a különbözô szinteken (település, megye, ország) a közösségek életét. Ha egy új vezetés az
elôdeihez képest mást akar, csupán négy éve van az elképzeléseinek megvalósítására. Ennyi idô alatt kell bebizonyítani az új
irány életképességét. Ehhez elôször értékelnie kell az örökölt
helyzetet, majd meg kell teremtenie a feltételeket és utána elkezdheti az ötleteinek a megvalósítását. Mindez csak ideális
esetben igaz, a körülmények erôs ráhatása nélkül.
Ahogy korábban már megfogalmaztam, a mostani testületnek ez az elsô olyan költségvetése, amelybôl a múltból örökölt
terhek már hiányoznak. Természetesen a csatornaberuházás
különbözô kötelezettségei még itt lógnak a levegôben, de a
költségvetésben közvetlenül nem számolunk velük. Az önkormányzat bô két év után jutott el oda, hogy ismét stabil a település pénzügyi helyzete, sôt fejlesztéseket is tervezhettünk.
19 milliót szántunk az új óvoda építésére, tervbe vettük az
óvoda, konyha meszelését, kisebb járda, urnafal építését, sportpályák kialakítását és a Mûvelôdési Ház melletti Hangya Kert
építését. Természetesen mindezt a stabil mûködés mellett. Ezt
a tervet fogadta el a Képviselô-testület idén, február 10-én.
Az ülést megelôzôen együttes ülésen vettünk részt a gyúrói
képviselôkkel a közös intézményeink (körjegyzôség, iskola)

pénzügyi terveinek elfogadásáról. A körjegyzôség költségvetését és a köztisztviselôk teljesítményértékelésének céljait a két
testület rövid idô alatt elfogadta. A közös iskola költségvetésének a megszavazása azonban több mint két órába került. Ennyi
idô kellett, míg a kormányzat által ránk kényszerített oktatási
társulás pénzügyi elszámolás módját mindkét testület, egymás
szempontjait figyelembe véve, a túlélés érdekében elfogadta.
Azonban mindezek megvalósítása rajtunk múlik. Akarjuke hogy fejlôdjön a településünk, vagy továbbra is viszálykodással, akadályoztatással töltjük az idôt.
Hiszem, és egyre inkább úgy tapasztalom, egyre többen
vannak, akik az elôrehaladást választják. Ôk megértették, hogy
ez rólunk szól, az egész közösségrôl. Egyre kevésbé számíthatunk másokra, így fontos a közös irány kijelölése, és az azon
haladás. Nem szerencsés, ha vannak olyanok, akik a saját céljaik elérésére szerveznek közösségeket, ezzel erôsítve a népünkre oly jellemzô széthúzást. Ez csak akkor mûködik, ha
elképzeléseink közösek és elsôsorban a település javát szolgálják. Közeleg a tavasz, sokasodnak a tennivalók. A téli „erôgyûjtés”, „pihenés” idôszaka véget ér, amit most megteszünk,
arra építik fiaink, lányaink a jövôt. Annak a gyümölcsét fogjuk
mi is egykor élvezni. Ezért tegyük a jót!
Juhász Csaba polgármester

PROGRAMOK
Március 14-én, szombaton 10 órai kezdettel MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
ESEMÉNYEIRÔL a Mûvelôdési Házban és a Petôfi-szobornál.
KALÓZRÁDIÓT MINDENKINEK! 2009. március 15-én, 21 órától a Tordas Rádió 9. születésnapja a Gödör Klubban (Budapest, Erzsébet tér). Mûsor: Tordas Rádió helyszíni élô adás, Kása Bíborka fotókiállításának megnyitója, Tordasi Dalárda (Tordasi
férfiak énekelnek), Tordasi fiatal zenészek márciusi fúziója (a Quark, a Pelvax, a Paul's Angels és a Tûz Lángja tagjai), CopyCon,
Vida Tóni Tordas Rádió Party. A mûsor egész Budapest területén élôben hallgatható, így a Tordas Rádió egyenesen az ország
szívének közepébe sugároz bele!
Március 21-én a Nosztalgia Jármû Klub BÖRZÉT rendez a Sportpályán. Bárki eladhat bármit, amit megunt.
A közelgô húsvét ünnepére ne csak lelkünket-szívünket öltöztessük ünneplôbe, hanem környezetünket is. Ne csak a házainkat,
lakásainkat takarítsuk ki, hanem tegyük rendbe portáinkat is. Szedjük össze a még ôszrôl ott maradt leveleket, rendezzük a házunk elôtt lévô növényzetet, takarítsuk ki a vízelvezetô árkainkat. Tegyük széppé településünket, majd ôrizzük meg ezt a tisztaságot, rendezettséget egész évben. Ezért szeretettel várunk mindenkit március 28-án reggel 8 órakor a Mûvelôdési Ház elé a
TAVASZI FALUTAKARÍTÁSRA.
Március havi mottó:
„Nem az a fontos, hogy velünk mit tesznek, hanem az, hogy mi mit teszünk” (Marcus Aurelius)

Önkormányzati hírek

ÚJ HIRDETÔTÁBLA

Együttes testületi ülés, 2009. február 10.

A tájékoztatás terén tettünk egy kis elôrelépést, amikor egy
hirdetôtáblát helyeztünk el a Községháza bejárata melletti falra. Így a hirdetményeket, önkormányzati rendeleteket bárki,
bármikor megnézheti függetlenül a hivatal nyitvatartásától.

A Képviselô-testületek elfogadták a Gyúró-Tordas Körjegyzôség tevékenységérôl szóló beszámolót, majd a Körjegyzôség 2009. évi költségvetését, valamint a köztisztviselôk
2009. évi teljesítmény értékelésének szempontjait.
A Képviselô-testületek elfogadták a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2009. évi költségvetését, majd hosszas vita után döntöttek az állami költségvetésbôl érkezô támogatások és a hiány
felosztásáról.

Juhász Csaba polgármester

Testületi ülés, 2009. február 10.
A Képviselô-testület módosította az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet, és módosítási javaslatot fogadott el a Kistérségi Óvoda, valamint a Tordasi tagóvoda költségvetésével
kapcsolatban.
A Képviselô-testület megtárgyalta, majd elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetését (részletesen az áprilisi
Kisbíróban ismertetjük - szerk.).
A Képviselô-testület úgy döntött, hogy elnapolja a Települési Környezetvédelmi Program (2005-2011) idôarányos értékelését, döntött a szerkezeti terv módosításáról, és két jelölt
közül dr. Gesztesi Anetta ügyvédet bízta meg az önkormányzat
munkájának jogi támogatásával.
FELHÍVÁS
Kérünk minden szülôt, akinek gyermeke 2-3 év múlva eléri
az óvodás kort és nincs Tordasra bejelentkezve, jelezze a Községházán. Az adatra az óvodáskorú gyermekek várható létszámának megállapításához van szükség.

Képeslap, matrica
A Községházán és a boltokba kihelyezésre kerültek Tordast ábrázoló képeslapok és a Tordas címeres matricák. A képeslapok 50, a matricák 200 forintba kerültek az önkormányzatnak. A befolyó adományokat az új óvoda építésére fordítjuk.
Segítô szándékukat elôre is köszönjük.

Juhász Csaba polgármester
GÁZÓRA CSERE
Egy 2008. áprilisában megfogalmazott kezdeményezésünk
nyomán, több mint 3/4 év után, idén január elején sikerült kicseréltetni az iskola gázóráját. A gyanúnk beigazolódott, amikor kazánok gázfogyasztása alapján a gázmûvek szakemberei
megállapították, hogy az eddigi 65 m3/órás áteresztôképességû
gázóra helyett elég a 25 m3/órás.
Mindez azért fontos, mert a nagyobb gázóra 90 000 forintos havi alapdíja helyett csak a kisebb, körülbelül fele ekkora
alapdíját kell ezentúl fizetnünk. A különbség kb. évi félmillió
Ft, de ez húsz évig nem zavart senkit. Jó hír, hogy az E-on ígéretet tett arra, hogy a különbözetet 2008. áprilisáig visszamenôleg jóváírja az idei gázszámlánkból.

Juhász Csaba polgármester
Tisztelt Lakosok!
Kérem Önöket, hogy a csatorna hálózatot a rendeltetésnek
megfelelôen használják. Idegen eredetû tárgyakat (pelenka,
ruhanemû, szemét) ne dobjanak a rendszerbe, mert duguláshoz vezethet és az átemelô szivattyúk meghibásodását okozhatja. Ha a szennyvízhálózat mûködésében hibát észlelnek,
hívják a baracskai telephely ügyeletesét a következô telefonszámon 06 30 641 69 35.

Juhász Csaba polgármester

Tordas Község Önkormányzata
Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény

Matrica a kukákra
Idén az Érd-Kom Kft. rendelkezésünkre bocsátott matricát,
amit a kukákra kell ragasztani. Ezentúl csak olyan kukákból
viszik el a szemetet, melyeken matrica van. A matricákat - a
szemétszállítási csekkekkel együtt - a napokban kipostázzuk.
Az átvételt aláírásukkal kell igazolni, mert további matricákat
nem áll módunkban kiadni.

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:

Tordas Község Önkormányzata
Almavásár
Almavásár minden hónap második szombatján reggel 8-tól
a Mûvelôdési Ház mellett. Fontos, hogy a helyben megtermelt
élelmiszerek közvetlenül juthassanak el a fogyasztókhoz. Ennek elsô lépése az almavásár, amelyet ezúton ajánlunk a figyelmükbe.
Teszár Tamás alpolgármester

Ráckersztúr és Térsége Víziközmû Társulat
ügyfélszolgálata
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az önkormányzat által az óvodaépítésre biztosított 19 millió Ft
kiegészítésére. A terveket részletesen a következô Kisbíróban
ismertetjük, most néhány képen mutatjuk be a tervezett épületet.
Juhász Caba polgármester

10 éves a martonvásári Szent László
Regionális Óvoda
Bizonyára sokan hallottak a martonvásári „alapítványi”
Óvodáról, hiszen sok tordasi (jelenleg 12 gyermek) jár oda, de
a létrejöttérôl már kevesebben.
1997 tavaszán gondolkodtunk el a feleségemmel, aki óvónô, hogy létre kellene hozni egy keresztény körzeti óvodát Tordason, vagy Martonvásáron. Neki volt ebben némi tapasztalata, hiszen az elsô budapesti katolikus óvoda beindításhoz kérték fel óvónônek, ahol a gyermekeink megszületéséig dolgozott is.
Áprilisban megalakult az Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány tordasi székhellyel és 120 000 Ft vagyonnal. A tordasi
helyszínt hamar elvetettük, mert az akkori jegyzô géppisztolypárbajt emlegetett, ha itt próbálkozunk. Sikerült viszont Martonvásáron találnunk egy önkormányzati telket, melyrôl több
hónapos huzavona után úgy döntött a testület (egy szavazat
többséggel), hogy erre a célra megvehetjük, az akkori telekáron, 1,2 millió forintért.
Az engedélyek megszerzése után nehezebb dolog következett, hiszen elô kellett teremteni a 180 m2-es új óvoda építéséhez szükséges pénzt. Több tucat megkeresô levelet írtam cégeknek, amelyek jelentôs árengedményt, sôt kisebb értékben
ingyen építôanyagot bocsátottak a rendelkezésünkre. Nagyon
sok magánszemély támogatott 500-1000-2000 Ft-tal és még
nagyobb összegekkel. Olyanok is, akik azt sem tudták hol lesz
ez az óvoda. Ezenfelül több millió forintos támogatást kaptunk
külföldi szervezetektôl is.

Mindezek eredményeképpen 1999. szeptember 1-én, mivel
más fenntartó nem vállalta, az alapítvány egy csoporttal megnyitotta az óvodát. A mûködéshez és a másik csoport beindításához a szülôktôl kaptuk meg a szükséges segítséget, így 2000tôl már két csoporttal üzemeltünk. A gazdasági környezet és a
kormányzati intézkedések (közalkalmazotti béremelés, 2004)
folyamatosan egyre nagyobb terheket róttak a szülôkre, így
2007. szeptemberétôl az óvodát átadtuk fenntartásra a kistérségnek.
A kezdeti cél továbbra is él, hiszen a helyi óvodák mellett
ez az egyetlen óvoda, mely valóban körzeti intézményként mûködik, reményeink szerint még többször tíz évig. Az épület létrejötte példa arra, hogy ha egy jó cél érdekében tényleg összefogunk, akkor valóban sikerül annak megvalósítása.
Juhász Csaba, a kuratórium elnöke

Az új tordasi óvodáról
Március elején megkezdôdött az új óvoda építési engedélyezési eljárása, várhatóan áprilisban megkapjuk az építési engedélyt. Március 5-én a Regionális Fejlesztési Ügynökség és a
Magyar Államkincstár a helyszínen ellenôrizte a tavaly óvodatervezésre elnyert több mint 3 millió Ft felhasználását, és mindent rendben talált. Továbbra is keressük a pályázati forrásokat
3

nyek, s a vezetékes ivóvíz megítélése kapcsan nem lehet tudományos nézetazonosságról beszélni.
A vállalkozás több fogyasztóknak szóló tájékoztatójában
megjelent, hogy az ásványvíz fogyasztása káros az emberi
egészségre. A Nap Háza Kft. azonban ezt az állítását sem tudta hitelt érdemlôen tényekkel alátámasztani, miközben ismertek olyan vélemények, amelyek szerint a természetes ásványvíz a legalkalmasabb a biológiai vízigény kielegítésére.
A GVH szerint a megfelelô szakmai gondosságot tanúsító
vállalkozás a fogyasztókat megcélzó, az általa forgalmazott
termék népszerûsítését szolgáló, a fogyasztók befolyásolását
célzó tájékoztatásainak tartalmát a tényekhez igazítsa, s azt ne
valamely kellôen alá nem támasztott „hit”, személyes meggyôzôdés határozza meg. A saját terméket népszerûsítô reklámok
fô üzeneteként a Nap Haza Kft. azt jelölte meg, hogy a termék
alkalmazásával méregteleníthetô, ezáltal gyógyítható az emberi szervezet. A vállalkozás ezt az állítását sem tudta igazolni,
így azt sem, hogy a víztisztító berendezéssel elôállított víz alkalmas a rák gyógyítására.
A vállalkozás szerint az általa forgalmazott berendezést a
NASA fejlesztette, a legmodernebb technologián alapul és a
legpraktikusabb, legolcsóbb ilyen készülék a piacon. Ám a
vállalkozás a vizsgálat során ezen állitásai egyiket sem tudta
igazolni.
A Nap Háza Kft. által reklámozott készüléket 2007 nyarán
megvizsgálta az Országos Tisztifôorvosi Hivatal is. Határozata
szerint:
- a berendezés csak ivóvíz minôségû víz utótisztítására alkalmas,
- az üzembe helyezést megelôzôen, illetôleg hosszabb üzemszünet (2-3 nap) után fogyasztás elôtt legalabb 1,5 liter vizet át
kell engedni a berendezésen, azt ivásra és ételkészítésre felhasználni nem szabad,
- a berendezes által tisztított (kezelt) víz maradéka összes keménység értéke visszasózó patron használata nélkül kisebb a
jogszabalyokban elôírtnál, így a kezelt víz ivóvízként történô
fogyasztásra visszasózó patron használata nélkül nem alkalmas. A nagyon kis keménységû (nagyon lágy) víz tartós fogyasztása egészségügyi szempontból nem javasolható,
- a berendezés által kezelt víz visszasózó egységgel ivóvízként
korlátozás nélkül használható,
- a készülék fertôtlenítése 3 havonta ajánlatos, amelyet szervizszolgáltatás keretében a forgalmazónak, illetve megbízottjának
kell elvegeznie. A berendezés rendszeres fertôtlenítésének hiánya a készülékben mikroorganizmusok felszaporodását eredményezheti, amely a fogyasztó egészségkárosodását okozhatja.
Mindezek miatt a GVH szerint a Nap Háza Kft. megtévesztette a fogyasztókat, így 3 millió forint bírságot kell fizetnie. A
versenyhatóság ezen felül megtiltotta a jogsértô magatartás
folytatását is, így nem alkalmazhatóak a megtévesztô állításokat tartalmazó szórólapok, poszterek, DVD-k. A vállalkozás
honlapjáról el kell távolítani a jogsértô tartalmakat és azon fél
éven át közölni kell a GVH döntésének rendelkezô részét. Az
elôírások teljesítését a GVH utovizsgálát során ellenôrizni fogja. A bírság összegének meghatározásakor a versenyhatóság
súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a megtévesztô tájékoztatások hosszú ideje (2004 óta) elérhetôek voltak, a megtévesztô állítások az emberi egészséggel kapcsolatosak, a Nap Háza Kft. tájékoztatási gyakorlatának lényegi eleme volt a jogsértô hirdetések közzététele.

Ne higgyenek el mindent!
A Gazdasági Versenyhivatal 2009. februárjában 3 millió
forintos bírságot szabott ki egy Kft.-re, mivel a víztisztító berendezéseket forgalmazó cég valótlanul állította, hogy a vezetékes ivóvíz és az ásványvíz fogyasztása árt az egészségnek. A
versenyhatóság közleménye hangsúlyozza: a vizsgálat során
kiderült, hogy nem megfelelô használat esetén, éppen a hirdetett víztisztító berendezés lehet veszélyes az egészségre.
A társaság által reklámozott terméket, az Országos Tisztifôorvosi Hivatal is megvizsgálta 2007 nyarán, és egyebek mellett arra a megállapításra jutott, hogy a berendezés által kezelt
víz csak „visszasózó egységgel” használható ivóvízként, mivel
egészségügyi szempontból nem javasolt a nagyon kis keménységû, lágy víz tartós fogyasztása - húzta alá a GVH. A hivatal
hozzátette: a Kft. valótlanul állította azt is, hogy a „RO 100
reverz ozmózis technológiát” alkalmazó készülékét a NASA
fejlesztette volna, valamint, hogy az a legmodernebb, legpraktikusabb és legolcsóbb berendezés lenne a piacon.
A hírben szereplô cég hamis állításaival szemben az ivóvíz
a leginkább ellenôrzött élelmiszerek közé tartozik, saját akkreditált laboratóriumunkban rendszeresen vizsgáljuk, de az
ANTSZ is végez kontrollvizsgálatokat. Emellett az ivóvíz az
egyetlen olyan élelmiszer, amit a fogyasztó helyébe visznek,
nincs eldobható palack (környezetvédelmi szempontok), a
többi szomjoltásra alkalmas itallal összehasonlítva messze a
legolcsóbb, és tartalmazza az összes ásványi anyagot, melyre
a szervezetnek szüksége van.
Fentiek ellenére számos vállalkozás forgalmaz Fejér megyében is házi víztisztító berendezést. Egyesek a piac megdolgozására szórólapokat alkalmaznak, email-eken, vagy telefonon ajánlják fel, hogy díjmentesen megvizsgálják a víz minôségét. A helyszínen elôvesznek egy berendezést, és a csapból
vett tiszta vízbe elektrolízissel vasat visznek. Az így barnává
varázsolt vízre azt mondják, lám, ilyen szennyezett vizet fogyasztanak. (A barna vízben a vastartalmat ezerszeresére növelik!) Rögtön hozzáteszik, nekik van olyan készülékük, ami a
vizet teljesen megtisztítja, ennyibe és ennyibe kerül. Tehát
nyilvánvaló, hogy ezek a „tanácsadók” becsapják fogyasztóinkat, mert a víz magas vastartalmát ôk idézik elô, és az így elôállított gusztustalan folyadékot használják fel üzleti érdekeik
érvényesítésére.
Nem mondjuk, hogy ne vegyen senki sem víztisztító készüléket, de azt igen, hogy az ivóvíz tisztítása házi berendezéssel indokolatlan. Jó esetben csak felesleges pénzkidobást jelent, rossz esetben – ha tartósan csak lágy vizet fogyasztanak
– betegséghez vezethet.
FEJÉRVÍZ ZRT.
Az ivóvíz nem árt az egészségnek
A vezetékes ivóvíz, vagy az ásványvíz fogyasztása árt az
egészségnek – állította saját víztisztító berendezése reklámozásakor a Nap Háza Kft. A vállalkozás azonban ezen állításait
nem tudta igazolni, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 3
millió forint bírságot szabott ki rá. A vizsgálat során kiderült:
nem megfelelô használat esetén éppen a hirdetett víztisztító
berendezés lehet veszélyes az egészségre.
A Nap Háza Kft. 1998 óta foglalkozik víztisztító berendezesek forgalmazásával és szervizelesevel. Több gyártó körülbelül 60-80 féle termékét árusítja és üzemelteti a „Tiszta Víz
Üzletházat”. A GVH azért indított eljárást a vállalkozás ellen,
mert gyanúja szerint az „RO 100 reverz ozmozis technologiát”
alkalmazó ivóvíz utótisztító háztartási kisberendezés népszerûsítése soran megtévesztette a fogyasztókat. A Nap Háza Kft.
fogyasztóknak szóló tájékoztatásainak üzenete az volt, hogy a
vezetékes ivóviz fogyasztása káros. Az ezzel kapcsolatos állításokat azonban a vállalkozás a tudományossag követelményeinek megfelelô bizonyítékokkal nem tudta alátámasztani.
A GVH ellenben talált például olyan adatokat, amelyek
szerint budapesti vezetékes ivóviz minôsége az europai városok tekintetében az élcsoportba tartozik, egy UNESCO tanulmány szerint pedig a vízminôség vonatkozásában a magyarországi ivóviz 122 közül a 14. volt. Az adatok arra mutatnak rá,
hogy vannak a Nap Háza Kft. álláspontjától eltérô véleme-

Az ügy hivatali nyilvantartási szama: Vj-75/2008.
Budapest, 2009. február 6.
Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikacios Csoport
Tovabbi informácio:
Mihalovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u. 5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel.: +36-30 618-6618
e-mail: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu
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mellett hallgatója volt a jogi-, késôbb pedig a bölcsészettudományi karnak. A jogi diplomától egy vizsga választotta el, amit
azért nem tett le, mert nem volt hajlandó megtanulni az új,
szovjet típusú alkotmányt. A bölcsészkaron irodalomtudományt és filozófiát tanult.
1944-ben kötött házasságot Martin Nórával. Isten három
gyermekkel áldotta meg ôket.
1948-ban megpályázta a megüresedett óbudai gyülekezeti
lelkészi állást. Bár a többség ôt szerette volna megválasztani, a
közvetlen állami beavatkozás ezt megakadályozta. A legfelsôbb állami akarat jelentôs nyomásként nehezedett a presbiterekre, ennek terhét Botta István nem tudta vállalni, a pályázattól visszalépett. Helyette a nem sokkal késôbb püspökké lett
Dezséry Lászlót választották meg.
Egy év múlva az ideiglenesen megüresedett kelenföldi vallástanári állás betöltésére kapott felkérést, ahol 1950-ben véglegesítették. Az ekkortájt kezdôdött vészterhes években, amikor a fôvárosiakat a kitelepítés fenyegette, Botta István a gyülekezeti ifjúság bevonásával igyekezett menteni az erre a sorsa
jutottak vagyonát, többeknek ezzel biztosítva a túlélést a legnehezebb idôkben.
Óbudán és Kelenföldön egyaránt jelentôs ifjúsági munkát
végzett. Csoportjainak tagjai közül sokan a mai napig hûséges
tagjai egyházunknak. Ez, a kitelepítettek támogatásának szervezése és a felsôbb akarattal való többszöri konfliktusa miatt
szálka volt a hatalom szemében. Többször fenyegették meg letartóztatással.
1950-ben aláírta azt a petíciót, amely az egyház életébe való nyílt és durva állami beavatkozás elleni tiltakozásként született. Többször ellenôrizték támadó szándékkal a munkáját,
nyilvántartásait, de azokban hibát soha nem találtak.
A 40-es, 50-es években több hittankönyve jelent meg. Jelentôs himnológiai munkát is végzett, részben Schulek Tiborral
közösen. 1956 novemberében megbízták az Evangélikus Sajtóosztály vezetésével. Megbízatásából 1958 elején – a visszarendezôdés jegyében – felmentették.
1958. december 31-én délelôtt felhívta telefonon Vetô Lajos püspök azzal, hogy állami akarat szerint az éjjel fél 12-kor
kezdôdô istentiszteletet még megtarthatja, de ha az éjfélt akár
csak egy perccel is túllépi, letartóztatják. Megígérte, hogy zavarkeltés nélkül távozik a gyülekezetbôl, egy feltétellel: az addig oly sokat szenvedett Kendeh György kelenföldi paróchus
lelkészi állásában megmaradhasson. Bár ezt megígérték neki,
ígéretüket nem egészen három év múlva megszegték.
Botta Istvánt egy távoli, a nyugati határ közelében fekvô
gyülekezetbe akarták elôször helyezni, de ezt ô nem fogadta el.
Így került 1959-ben Tordasra, ahol 1986-os nyugdíjazásáig
szolgált. Idôvel a gyúrói gyülekezet is hozzá tartozott.
Hogy meg tudjanak élni, felesége nem adhatta fel a Nemzeti Bankban betöltött állását. Ettôl kezdve – közel három évtizeden át – családjától elszakítva élt, Nóra néni a 9, 10 és 13 éves
fiúkkal Budapesten maradt. Hetente egy-másfél napot tölthettek együtt, egy ideig még a kelenföldi paróchián, amit késôbb
el kellett hagyniuk és egy kis szoba-konyhás körúti lakásba
kellett költözniük.
Botta Istvánt mindig is vonzotta az egyháztörténelem. A
reformáció korának Magyarországát tanulmányozva szabad
idejének jelentôs részét fordította levéltári kutatásokra. Ennek
elismeréseként 1970-ben Klaniczay Tibor meghívta a Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz Kutató Csoportja tagjának. Mélius Péterrôl 1978-ban,
Dévai Mátyásról 1990-ben, Huszár Gálról 1992-ben jelent
meg monográfiája.
Az Ordass Lajos Baráti Körnek alapító tagja volt. Kezdetektôl szerkesztôje, egy idôben pedig fôszerkesztôje volt az újraindult Keresztyén Igazság címû lapnak.
Botta István életútján néhány perc alatt végigtekintve egy
eredményekben, küzdelmekben, sokszor fenyegettetésben gazdag, földi elismerésben azonban nem bôvölködô pálya rajzolódik ki elôttünk. Hisszük azonban, hogy az Igazságos Bíró néki
is elkészítette a legtöbbet, az élet koronáját.

Emlékezzünk
Botta István Nagytiszteletû Úrra!
Tíz esztendeje, 1999. március 15-én távozott el közülünk
Botta István evangélikus lelkész, vallástanár, vallástörténész,
irodalomtörténész. Nagy fájdalmat és betölthetetlen ûrt hagyott mindazok szívében, akik szerették és tisztelték Ôt.
Küzdelmes, nehéz, de tartalmas élete, tiszta, okos lénye,
irántunk érzett mélységes, megbocsátó szeretete, Istenbe vetett tántoríthatatlan hite, egyházához való hûsége mindnyájunk
számára, akik ismertük Ôt, példa.
Hiszem, hogy tôlünk távoztakor az Úristen megadta neki
azt a békességet, amit a földi életében az Ôt ért mérhetetlen támadás, félreállítás, gáncsoskodás miatt nem élhetett meg.
Temetésekor elhangzott textus Pál Apostol Timóteushoz írt
levelébôl (2 Tim 4, 6-8)
„Elköltözésem ideje elérkezett. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, - végezetre
eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az
Úr, az igaz Bíró ama napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ô megjelenését.”
Emlékezzünk Botta István evangélikus lelkészre - aki a nehéz, embert próbáló, életünkbôl a vallást kirekeszteni igyekvô
kommunista diktatúra idején 27 évig szolgált, s elhúnytáig itt
élt közöttünk Tordason - a Keresztyén Igazság címû folyóirat
1999. 42. számában megjelent életrajzi írással.
Botta István
1918. április 10-én született Budapesten. Édesapja cinkotai
tanító volt, akit öt éves korában elveszített. Ekkor édesanyjával
és két testvérével nagyszüleihez költöztek Pándra. Nagyapja
nyugdíjbamenetele után a család a szegénység miatt három
részre szakadt, ô nagyszüleinél maradt.
Keresztapja, Hüttl Ármin támogatta a tanulmányaiban, így
tudta elvégezni a gimnáziumot, majd a Teológiát.
1940-ben Fótra került segédlelkésznek, onnan 1941-ben
Rákospalotára, 1942-ben pedig Kelenföldre helyezték. Itt Ordass (ekkor még Wolf) Lajos mellett szolgált. 1943-tól az óbudai gyülekezetben elôbb megbízott, majd megválasztott vallástanár volt. Ebben az idôben a gyülekezeti és a fôvárosi állása

összeállította: ifj. Zászkaliczky Pál
Bottáné Böröczffy Erzsébet

A fénykép 1986 tavaszán készült
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kormányzat egyeztessen az Eon-nal, az elrontott vágásokat pedig még a tavasz beállta elôtt igazítsa ki, végezze el.
A fák a falukép megformálói. A falu lakói több generáción
keresztül fásították, ültették, ápolták a fasorokat. Az önkormányzat a közterület fenntartására részben rendeletileg kötelezi a helyben lakókat. Évente permetez, a száraz ágakat összegyûjti, a közúti ûrszelvényt, gyalogos forgalmi szelvényt rendben tartja. Jómagam kertépítô szakos mérnökként a Fôkert fasori üzemében is dolgoztam mérnökként. Évekkel ezelôtt elôfordult, hogy egyes lakók kérésére saját költségükön szakszerûen megmetszettük az utcai sorfákat. Röviddel ezután megjelentek az Eon-megbízottak, és a korábbi munkát meggyalázták.

Kedves Polgármester Úr!
Hétvégén 59 felvételt készítettünk az Eon által 2008. november és 2009. január között hálózatvédelem (védôtávolságok kialakítása) címén végzett „barbár” metszési munkákról.
A torzókként hátrahagyott csonkok, koronák, törzsek az bizonyítják, hogy ezt a tevékenységet az Eon olyan emberekre
(cégre) bízta, akiknek egy félmilliós nyeles láncfûrészen kívül
sem szakképesítésre, sem egyetlen kertész szakemberre, sem
egyetlen félnapos tanfolyamra nem futotta. A falut többször
végigjárva megállapítható, hogy a növény és a hálózat szempontjából helyes metszés elvégzése egyetlen fánál sem „sikerült”. Néhány fénykép azt is bizonyítja, hogy áldatlan, a fasorokra káros, egyes fákat teljesen elpusztító tevékenységük több
évre visszamenôleg szakadatlan, folyamatos. Kérdezem, vajon
egy ilyen munkát ki rendel meg kitôl, ki ellenôrzi, és mit fizet
érte. Remélhetôleg egy ilyen komoly cég az elvégzett munka
után az okozott „zöldkárokért” tud felelôsséget vállalni.

Röviden a látható, dokumentált károk az alábbiak: egyes
fák teljes lecsonkolása a megfelelô ifjító vágások, metszések
helyett. Ennek következtében teljes fapusztulás. A csonkolásos
vágások során begombásodott ágrészek, amelynek következtében a törzs berohad, odvasodik, és lassú halálra van ítélve. A
nem megfelelô részen és helyen, valamint a nem megfelelôen
kialakított metszlapok miatt a sebek nem gyógyulnak, fertôzéseket kapnak. A korona sorsa odvasodás, héjaszás, egyéb gombafertôzés, késôbbi fagyrepedések, ágleszakadások, majd teljes pusztulás.

A vágások egyes esetekben teljesen indokolatlanok, csak a
vágási, kedvet, dühöt mutatják. Olyan ez néha, mint a vadászoknál a lôdüh. Ha figyelembe vesszük, hogy a falu vadgesztenyéi 120, a régebbi hársak, tölgyek 80, a meggyfák és szilvafák 30-50 évesek, az idôs diókat pedig az 1930-as években ültették, amikor még petróleum lámpával világítottak, látható,
hogy az értékes növényzet nagyapa, dédapa, ükapa korú. Éppen ezért tisztelettel, becsülettel, méltó megbecsüléssel, kellô
szakértelemmel kell hozzájuk nyúlni.

Hangsúlyozva említem, hogy hasonló problémák megvitatására a bírósági gyakorlatban van elfogadott értékbecslési
mód a kár megítélésére. Szakmai becslésem szerint ez egy-egy
indokolatlanul tönkretett 40-50 éves fánál 3-400 ezer forint is
lehet. Ilyen szemüvegen keresztül meggondolná bármely cég,
hogy egy faluképet meghatározó fásításhoz milyen szakemberekkel nyúljon. Tudott dolog, hogy a Fôvárosban egyetlen fa
sem metszhetô meg ilyen módon, tömeges lakossági bejelentések, és a szakszerûtlen munka kártérítési vonzata nélkül (zárójelben jegyzem meg, hogy a Fôváros fáit a Fôkert Zrt. dolgozói metszik). Javaslom, hogy amennyiben lehetséges az Ön-

Olyan fákba is bele-bele vágnak, amelyeknek a védôtávolsághoz közük sincs. Egyes fotók úgy készültek, hogy az jól látható. Minden fának van olyan korona alakja amellyel még nagyon erôteljes metszéssel is életképes, és esztétikailag is kielégítô formát mutat.
2009. február 24.
Botta Pál
okl. kertépítô szakos mérnök
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ÖRÖKSÉG SERLEG
1989 óta kulturális és mûvészeti rendezvényekkel ünnepli
az ország a Magyar Kultúra Napját, a Himnusz születésnapját.
2009. január 22-én, a felújított budapesti Uránia Moziban
rendezte meg a XIII. Magyar Kultúra Napja Gálát a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány. Az Alapítvány kiemelt, hosszú távú
feladatának tartja az ifjúság hazaszeretetre nevelésének sokoldalú támogatását. 2005-ben a Magyarország Felfedezôi Szövetséggel együttmûködve „Örökség Serleg” elismerést alapított, amelyet minden évben kiemelkedô kulturális örökségápoló tevékenység elismerésére adományoznak hazai és határon
túli ifjúsági közösségeknek.
Idén - két másik ifjúsági csoport mellett - a Tordasi Pillikék
gyermek néptánccsoportot tüntették ki e díjjal. Az indoklás
szerint, „a Tordasi Pillikék 10. éves születésnapja ajándéka az
Örökség Serleg. A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által mûködtetett
gyermek néptánccsoportban az elmúlt tíz év alatt több mint
500 gyermek ismerkedett Kárpát-medence népeinek táncaival,
zenéjével, mindennapi hagyományival és az öltözékek pompás
világával. 1998-tól országos fesztiválok díjazottja, tanulmányi
versenyek nívódíjasa. Szólótánc, népdaléneklés elismertje. A
gyermekek maguk keresik az alkalmat arra, hogy tudásukat továbbfejlesszék. Az általuk szervezett táncházakban nem táncos
társaikat is megszólítják. A népi hangszereken is tanuló táncosok kedvet kaptak az együttzenéléshez. Az általuk létrehozott
Parázs zenekar a XIII. Országos Népzenei Találkozón nívódíjat kapott.”
A Pillikék képviselôi a díjat a Kultúra Lovagja cím elnyerôinek - köztük Dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár (a
népi kultúra ápolása érdekében kifejtett életmûvéért), Balázs
Klári énekes (a kortárs zenekultúra fejlesztéséért) - társaságában vehették át.
„Gratulálunk az elismerésben részesült ifjúsági közösségeknek és bízunk abban, hogy példájuk alapján a következô
években is hasonlóan nagyszerû, kiemelkedô teljesítményeket
tudunk elismerni.” - állították a Pillikéket példaképnek a hagyományôrzô ifjúsági csoportok elé.
Teszár Tamás

7

Iskolai
Farsangi
Bál
2009.
február 21-én
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A Farsangi Bál díjazottjai:
Egyéni: 1. Marionett bábu, 2. Csingiling, Parlamenti képviselô, 3. Láthatatlan osztály
Kis csoport: 1. Részegek, 2. Görög istennôk, 3. Ôsmagyar táltos, Különdíj: Modern táncosok, Keleti táncosok
Nagy csoport: 1. Kubai táncosok, 2. Kalózok, Évszak tündérek, Hófehérke, 3. Temperák
Különdíj: nyitó-zárótánc
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Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny
A verseny február 13-án Tordason megrendezett elôdöntôjében 20 produkció hangzott el, összesen 63 gyermek részvételével, ebbôl 14 produkció volt helyi (19 gyúrói, 30 tordasi gyermek). A megyei döntôbe összesen 74 produkció került, ebbôl tordasi
8 produkció, amelyekben 9 gyúrói és 20 tordasi továbbjutó gyermek szerepelt. A résztvevôket és az eredményeiket az alábbi
táblázatban láthatják.
Domak Anikó
Elôdöntô
Tordas (2009. 02. 13.)
Név

Oszt.

Döntô
Mór (2009. 02. 27.)

Felkészítô

Település

Szabó Imola

2.

Domak Anikó

Tordas

Turú András

1.

Domak Anikó

Tordas

Kovács Nikol

2.

Domak Anikó

Tordas

Nyárády Szabolcs

3.

Domak Anikó

Benkei Sára

3.

Antal Luca

Továbbjutó Eredmény

X

nem vett részt

Gyúró

X

ezüst

Domak Anikó

Tordas

X

ezüst

3.

Domak Anikó

Tordas

X

ezüst

Erdélyi Kristóf

4.

Domak Anikó

Tordas

X

ezüst

Benkô Réka

5.

Domak Anikó

Tordas

Dudás Eszter

11.

Domak Anikó

Tordas-Vál

X

kiemelt arany

7. osztály énekegyüttese
(Schachay Bettina, Kullmann Nikolett, Valóczki Bianka,
Kürtösi Dániel, Jámbor Máté)

7.

Domak Anikó

Tordas

Lókötôk énekegyüttes
(Kerényi Tamás, Oláh Balázs, Sárossy Gyula)

8.

Domak Anikó

Tordas

X

arany

Csillagfény énekegyüttes
(Kondor Dóra, Bányai Barbara, Áldott Dominika,
Áldott Aida, Horváth Kata, Horváth Fruzsina,
Fuszkó Viktória, Mészáros Károly, Nyárády Szabolcs)

2., 3.

Domak Anikó

Gyúró

X

bronz

Galáris Énekegyüttes
(Pásztor Dóra, Gajdó Bianka, Simon Gabriella,
Mészáros Lucia, Láng Noémi, Lepsényi Gabriella,
Végh Szabina, Lepsényi Szilvia)

4., 5., 6. Domak Anikó

Gyúró

X

ezüst

Kankalin énekegyüttes
(Benkô Réka, Popelka Patrícia, Csapó Patrícia, Kiss Evelin,
Kerényi Nóra, Oláh Janka, Kónya Kitti, Varga Anna,
Németh Alexandra, Keleti Nikolett, Milichovszky Nóra,
Holhós Bernadett, Sárossy Sarolta)

5.

Domak Anikó
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Tordas
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!
Ebben a gazdaságilag nehéz idôszakban örömmel számolhatok be a könyvtárat érintô néhány fejlesztésrôl. Januárban
megtörtént a világítás cseréje, februárban pedig - Tóth József
úr jóvoltából - új könyvespolcokat kaptunk, amelyek enyhítik
a helyhiányt. Idén is bô folyóirat-választék várja a könyvtárba
látogatókat (ezeket természetesen kölcsönözni is lehet), az új
könyvek vásárlása is folyamatos.
Januárban a 7. osztályosok vettek részt két alkalommal
könyvtárhasználati órán: a szótárakban, lexikonokban, szakkönyvekben való tájékozódást gyakorolták. Február végén az
elsôsök ismerkedtek meg a könyvtárral; közülük többen már
rendszeresen járnak és kölcsönöznek is. Ezúton kérem a kedves szülôket, hogy a Személyi lapon aláírásukkal járuljanak
hozzá, hogy a most olvasni tanuló legkisebbek is könyvtártagok lehessenek.
Végezetül még egy kérés a régi Olvasókhoz: a lejárt, régen
kikölcsönzött könyveket kérem, hogy hozzák vissza. Ez az
idén esedékes állományellenôrzés miatt különösen fontos.
Köszönöm! Várom Önöket, várlak Benneteket!
Varga Szabolcsné

Mesevár hírei (óvodai hírek)
Elôzôleg már írtunk arról, hogy lázasan készültünk a farsangi mulatságunkra. Sikerült a telet jó hangulatú vigalomban
elbúcsúztatnunk. Az ötletes jelmezek, a gyermekek öröme és a
szülôk lelkesedése azt hiszem sokaknak szívmelengetô emlékként marad meg. Rendhagyó volt ez az alkalom, hiszen nyugdíjba vonuló kolléganônket, Búza Jánosné, Katit is köszöntöttük. A munkában töltött sok-sok év után kívánunk neki boldog,
egészségben és jókedvben teljes nyugdíjas éveket!
A másik, ami miatt különleges volt, az a szülôk mesejátéka,
amely bravúros színészi teljesítmény. Kezdetben nehezen indult ez a „vállalkozás”, de az elôadás után úgy döntöttek, hogy
ezt folytatni kell! Aki látta a sok csillogó gyermekszemet és a
boldog gyermekarcot, meggyôzôdhetett róla, hogy érdemes
volt. Köszönjük minden szülônek, nagyszülônek a sok-sok segítséget, kolléganôimnek pedig köszönöm a lelkes munkát.
Február 26-án nálunk járt a Meseerdô Bábszínház, március
2-án pedig a Mûvészeti Iskola mutatkozott be a gyermekek
nagy örömére.
Köszönettel tartozunk Homonnai Gézának a sok mesekönyvért, Pável Krisztiánnak pedig a villanyszerelésért. Már
nagyon várjuk a jó idôt, a tavaszi zsongást.
Székely Dezsô: Tavaszváró
Ibolyalevélen
bogárka-könnyek.
Nehéz a sírás,
nevetni könnyebb.

Derül az ég is,
örül a napnak.
Gyere, szép tavasz,
ölbekaplak!
Milichovszkiné Szalai Ilona
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Az öröklési illeték 2009. évi változásainak értelmezése.

Kedves kismamák, anyukák!

Az egyenes ági mentesség szabályait hagyatékonként kell
alkalmazni, vagyis például ha valaki édesapjától örökölt vagyon után már kimerítette a 20 millió forintos mentességet, az
édesanyja által rátestált hagyaték esetén is érvényesítheti azt,
idôkorláttól függetlenül.
A mentesség elsôsorban lakás öröklésére vonatkozik, de ha
annak értéke nem éri el a 20 millió forintot, eddig az értékhatárig más vagyonelemek (például bútorok, mûtárgyak) után sem
kell illetéket fizetni. Ugyanakkor nem vonható be a mentességi
körbe a gépjármû, a pótkocsi tulajdon- és vagyoni értékû jogának, továbbá az önálló orvosi tevékenység mûködtetési jogának öröklése – hívták fel a figyelmet az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalnál (APEH). A részleges mentesség 20 millió
forint tiszta értékû lakás öröklése esetén összesen 570 ezer forint alól tehermentesíti az örököst.
Az öröklési illeték mértéke továbbra is a rokonsági foktól,
az örökölt vagyon értékétôl és a vagyon fajtájától függ. Minél
távolabbi a rokoni kapcsolat, és minél nagyobb a vagyon, annál
magasabb az illetékkulcs. Az örökölt lakás illetéke az általános
11–40 százalék közötti öröklési kulcs helyett (rokonsági foktól
és lakásértéktôl függôen) 2,5–21 százalék közötti.
Fontos tudni, hogy ha például valaki egy 40 millió forint
tiszta értékû lakást örököl, nem a tiszta érték és az illetékmentes
rész különbözetéhez tartozó illetékkulcs után kell megfizetni az
illetéket. E terhet az APEH úgy állapítja meg, mint ha az örökös
a 20 millió forint után már megfizette volna az illetéket (18
millió forintig 2,5 százalékot, fölötte pedig 6 százalékot).
Vagyis az örökösnek 35 millió forintig 6 százalék, a maradék
5 millió forintos részre pedig 11 százalék illetéket (900 ezer
plusz 550 ezer forintot) szab ki. Az illetékmentességet a jogszabályváltozás kihirdetésének napjától, azaz 2008. december 9tôl keletkezett örökségek esetében alkalmazza az APEH, a korábbiaknál pedig akkor, ha a kihirdetésig még nem született
jogerôs döntés az illeték mértékérôl. 2009. január 1-jétôl mentes az illeték alól az Európai Gazdasági Térség tagállama által
kibocsátott értékpapír öröklése is. A már korábban is illetékmentes örökségek szabályai nem változnak. Így ezután sem
kell illetéket fizetni a takarékbetét (ideértve a bankszámlán,
folyószámlán lévô pénzt is), továbbá a gazdasági társaságban
lévô vagyoni betét – például üzletrész, szövetkezeti részjegy –
öröklése esetén (ugyanakkor a részvény öröklése illetékköteles).
Mosberger Mátyás, ÚMVP tanácsadó (Enying)

Téglás Vera Lucának 2009. február 28-án lejárt a megbízási
szerzôdése, 2010. január 1-tôl ismét Révész Mónika látja el a
feladatot.
Addig helyettesítô védônô, Dolinka Éva
látja el a védônôi feladatokat.
Telefonszáma: (20) 550-42-20
E-mail címe: dolinkaeva@freemail.hu
A tordasi tanácsadások ideje:
Orvossal tartott tanácsadás: szerda 13-14 óráig
Önálló védônôi tanácsadás: szerda 14-16 óráig
Megértésüket köszönjük!

Polgárôr hírek
Beszámoló a 2009. évi közgyûlésrôl
A februárban megtartott közgyûlésen elfogadtuk a 2008-as
évrôl szóló beszámolót és a 2009-re vonatkozó tervet, majd
megválasztottuk a vezetôséget a következô négy évre.
Andorfy Ottó, az elnöki beszámolóban ismertette a elmúlt
évre vonatkozó tényadatokat. Az elmúlt évben összesen mintegy 280 naplózott szolgálat volt, ennek több, mint a fele nappali, azaz hasonló, mint az elôzô évben. A valós szolgálat ennél
több, mert pénzügyi nehézségek miatt – fôleg az év vége felé
– sokan saját autóval láttak el a szolgálatot, és ezt sokszor nem
írták be a naplóba. Több olyan rendezvényen vett részt a szervezet, amelyre az egyes események szervezôi kérték fel: lomtalanítás, vasgyûjtés, Trianon megemlékezés, kerékpárverseny,
Falunap, szüreti felvonulások, Bábel bál, hogy csak néhányat
említsünk. Ezeken nem egy esetben több autóval, esetenként
húsz fô adott szolgálatot. A bûnügyi információkra reagálva,
az utóbbi években minden temetésen és Halottak napja körül
folyamatosan vigyáztak a parkolóban levô autókra.
Beszélt a szervezet problémáiról és hibáiról is. Különbözô
okok miatt a szolgálatok száma csökkent, a befolyó támogatást
növelni kellene. A Polgárôrség vezetôségének munkájában
több változást tart fontosnak: sokkal nagyobb sajtó-nyilvánosság szükséges. Sokan nem ismerik a szervezetet, annak mûködését, és vezetôségének tagjait. Újabb tagokat és forrásokat
kell a szervezetbe bevonni. Ennek egyik módja a Megyei Polgárôrség szervezetébe való belépés. Említette, hogy a Polgármester úrnak átadta a – Tóth Gábor nyugalmazott rendôrparancsnok hathatós közremûködésével készült – Közbiztonsági
koncepció tervezetet, amely alapján a kapcsolatot folytatni kívánja.
Cifka János, a szervezet gazdasági vezetôje ismertette és
szóbeli kiegészítésekkel elemezte a Tordasi Polgárôrség pénzügyi beszámolóját, és tervét, amelynek száraz tényadatai:

2008/2009 évi megyei II. osztályú
Agárdi termál csoport tavaszi sorsolása:
március 8. vasárnap: Tordas - Ercsi (14:30)
március 15. vasárnap: Iváncsa - Tordas (14:30)
március 22. vasárnap: Tordas - Pátka (15:00)
március 29. vasárnap: Iszkaszentgyörgy - Tordas (16:00)
április 5. vasárnap: Tordas - Magyaralmás (16:30)
április 11. szombat: Csákvár - Tordas (16:30)
április 19. vasárnap: Tordas - Gyúró (17:00)
április 26. vasárnap: Kajászó - Tordas (17:00)
május 3. vasárnap: Tordas - Pusztaszabolcs (17:30)
május 10. vasárnap: Lovasberény - Tordas (17:30)
május 17. vasárnap: Tordas - Dunafém-Maroshegy (17:30)
május 24. vasárnap: Szár - Tordas (17:30)
május 31. vasárnap: Tordas - Csákberény (17:30)
június 7. vasárnap: Tordas - Pettend (17:30)
június 14. vasárnap: Dinnyés - Tordas (17:30)

2008. évi pénzügyi beszámoló
Bevételek:
Önkormányzati támogatás
400 000 Ft
Egyéb támogatás
311 000 Ft
Bank kamat
240 Ft
1 % adóból
279 796 Ft
Biztosító (bónusz)
30 250 Ft
Bevétel összesen:
1 021 286 Ft
Kiadások:
Bér és bérjellegû kiadások
0 Ft
Rádiótelefon
63 059 Ft
Üzemanyag
424 734 Ft
Biztosítás
191 034 Ft
Javítás, fenntartás
367 960 Ft
Rendezvény
0 Ft
Irodaszer
0 Ft
Bankköltség
26 861 Ft
Egyéb kiadás
12 853 Ft
Kiadás összesen:
1 086 501 Ft

Az ifjúsági mérkôzések a felnôtt mérkôzések elôtt 2 órával
kezdôdnek!
Kérjük adója 1 %-val támogassa a Tordasi
Sportegyesületet!
Adószám: 19820923-1-07
Támogatásukat köszönjük.
Tordas SE
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Nyitó pénzkészlet
Bevétel
Kiadás
Záró pénzkészlet

110 979 Ft
1 021 286 Ft
1 086 501 Ft
45 764 Ft

Nyomatékosan szorgalmazni fogjuk a Körzeti megbízotti
szolgálat visszaállítását.
Ismételten közöljük a Polgárôr autó telefonszámát:

06-30-63-08-777.

2009. évi pénzügyi terv
Bevétel:
Önkormányzat
Egyéb támogatás
Egyéb bevétel
Összesen:

600 000 Ft
150 000 Ft
301 000 Ft
1 051 000 Ft

Kiadás:
Rádiótelefon
Üzemanyag
Biztosítások
Javítás, fenntartás
Bankköltség
Egyéb kiadás
Összesen:

70 000 Ft
450 000 Ft
200 000 Ft
300 000 Ft
30 000 Ft
1 000 Ft
1 051 000 Ft

Ezt azért is hangoztatjuk, mert a korábbi tapasztalatok alapján a vezetôség megoldotta, hogy március elsejétôl a telefon
éjjel-nappal elérhetô lesz.
A közgyûlésen, és azóta is vannak új szolgálatra jelentkezôk. Azóta megkerestük az Iskola, Rendôrség, a Megyei szervezet vezetôjét, a együttmûködés folytatása, és a Csillagfürt
lakópark lakóit, a kapcsolat kialakítása érdekében.
Támogatni – az elkerülendô félreértések miatt – kizárólag
a vezetôségi tagokon keresztül, vagy a Polgármesteri Hivatalban megtalálható postai utalványon is lehet. Kérjük, hogy a
szolgálatra jelentkezôk, vagy a Polgárôrséget támogatni szándékozók keressék meg Andorfy Ottót, a 06-30-93-47-816 telefonszámon, vagy személyesen bármelyik vezetôségi tagot.
Még tart az adóbevallások ideje is. Ilyenkor, a már hagyományos módon lehet az adó 1 %-áról, annak sorsáról dönteni.
Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok felajánlását, illetve a készpénzben vagy csekken történô adományokat.

A szervezet a 2008-as esztendôben kapott, az adó 1 %-ából
származó összeget üzemanyagra és az autó üzemeltetésére fordította.
Márki Ferenc, az Ellenôrzô bizottság vezetôje ismertette a
bizottság véleményét. A szervezet, benne a vezetôség munkáját
rendben levônek találta, hibát nem említett.
Kratancsik Ákos, a Martonvásári rendôrôrs parancsnoka ismertette a megye, illetve a község bûnügyi statisztikáját. Megemlítette a rossz létszámhelyzetet. Aláhúzta a polgárôrségek
fontosságát.
Ezek után számtalan hozzászólás hangzott el, az év közbeni
eseményekkel, a járôrök vagy a lakosság viselkedésével, reakcióival a tagok cselekedeteivel kapcsolatban.
A hozzászólások után a közgyûlés a beszámolót egyhangúan elfogadta.
A leköszönô vezetôség megköszönte és oklevéllel jutalmazta Milichovszki Ferenc több éves vezetôségi munkáját, aki
a tisztségrôl végleg leköszönt, és további funkciót nem vállal.
Ezek után került sor az új vezetôség megválasztására. A
leköszönô vezetôség, jóval a közgyûlés elôtt, Szénási Zoltánt
bízta meg a Jelölôbizottság vezetésével, aki beszámolt a közgyûlés elôtt végzett tevékenységérôl, és ismertette a tagság körében végzett munkájának eredményét. Egyenkénti, nyilvános
szavazással alakult ki a jelöltek listája. Ekkor nézeteltérés alakult ki a jelenlévôk között, a szavazásra jogosultak, és az aktív
tagsági állapotok értelmezése körül. Itt derült ki, hogy mennyire igaz volt az elnöki beszámoló azon része, amely szerint sokan nem ismerik a szervezetet, annak mûködését, vezetôségét.
Ez sok probléma forrása. Mivel a sajtón keresztüli üzengetésnek nem vagyunk hívei, szándékunk a következô lapban a körülmények alakításában jelentôs szerepet vállaló személlyel
közösen írt cikk megjelentetése. A vezetôség ismertette az
alapszabály megfelelô részleteit, és ismertette, kik tekinthetôk
szavazati joggal bíró tagnak.
A titkos szavazás végeredménye a szavazólapok kiértékelése után:
A vezetôségbe az elnök, és a legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerültek: elnök: Andorfy Ottó (34), gazdasági vezetô:
Cifka János (35), Derecskei János (32), Gucsek László (31),
László Endre (29). A szavazólapon szereplô Turda Sándor (14)
a kapott szavazatok száma miatt nem került a vezetôségbe.
Az Ellenôrzô bizottság: elnök: Márki Ferenc (36), Márkusné
Varga Judit (35), Müller Istvánné (36).
Andorfy Ottó, mint megválasztott elnök, javasolta a Megyei szervezetbe való belépést, amelyet a közgyûlés egyhangú
nyilvános szavazással jóváhagyott.
Tervei között szerepel a nagyobb sajtó nyilvánosság kihasználása, a szervezet vezetôségének, munkájának sokkal
erôsebb megjelenítése.
Szükséges lenne a jelenlegi, sötétkék IPC 356 rendszámú
Ford autó lecserélése egy újabb, kis fenntartási költségû autóra. Ehhez a Polgármester úr elôzetes egyeztetés alapján az Önkormányzat támogatását lehetségesnek tartja.

Nevünk: Tordasi Polgárôrség
Adószámunk: 19097439-1-07
A tagságnak megköszönöm egész évi folyamatos becsületes munkáját, támogatóinknak pedig az adományokat.
Vezetôség

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Néhány új website, hogy tavasszal se unatkozzunk. Tippek
bringázáshoz, futáshoz, repüléshez, kertrendezéshez, és persze
megint közösségi és hírgyûjtô újdonságok.
1. www.velo.hu – A legismertebb online TV magazin, a port.hu
támogatta bringás portál, túraútvonalakkal, versenynaptárral,
képes és videós galériával.
2. www.hauser.hu – További tippek bringázáshoz, bringavásárláshoz, elsô kézbôl egy hazai kerékpárgyártótól.
3. www.danubius.hu – Megújult a Danubius rádió website-ja,
hallgasson online rádiót Ön is!
4. www.hi5.com – Még egy közösségi portál, ahol kereshetjük
a barátainkat. Nem új, csak eddig nem létezett magyarul. Állítólag kétszázezer magyar regisztrált van.
5. www.propeller.hu – Egy új hírmagazin, amit mi magunk
szerkeszthetünk, kommentálhatunk. Jó ötlet a sztárkomment,
azt mindenképp ajánlom!
6. www.nincsde.hu – Elég a kifogásokból! Jó kis non-profit
figyelemfelkeltés, hogy ne dohányozzunk, ne igyunk, ne
együnk sokat és mozogjunk. De…
7. futo.blog.hu – A NIKE által szponzorált - de ettôl még használható - futó közösség. Kövessük nyomon együtt, hogyan fut
Winkler a Totalcar-ból.
8. www.edenkert.hu – Minden, ami kert, indulhatnak a tavaszi
munkák.
9. www.pelikan.hu – Jóáras repülôjegyek egy furcsa nevû utazási portálon. Teszteltük, mûködött, nem csak kivittek, haza is
hoztak, merem ajánlani.
10. www.flickr.com – A világ legnagyobb online fotógyûjteménye, zseniális képekkel. Ajánlom a keresôt, találomra írjunk
be egy szót és csodáljuk a képi asszociációkat.
Bíztatok továbbra is mindenkit, akinek van kedvenc weboldala
és megosztaná, küldje el és bekerül a következô „Webre fel!”
ajánlóba. Jó böngészést!
Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com
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MEGHÍVÓ
A jelenlegi gazdasági-, pénzügyi helyzetben naponta hallhatunk újabb és újabb gazdaságélénkítô, munkahelyteremtô- és
megóvó intézkedésekrôl, kedvezô pályázati lehetôségekrôl.
Annak érdekében, hogy a vállalkozók és a munkaadók átfogó képet kapjanak, tisztábban láthassák lehetôségeiket, a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ÚJ Magyarország Pont Hálózat Ercsi kistérségi irodája,
a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Közép-Dunántúli képviselete, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Ercsi Kirendeltsége, és a Helyi Vidékfejlesztési Iroda Ercsi
kistérség irodája
ingyenes tájékoztató fórumot tart, melyre tisztelettel meghívjuk Önt.

Idôpont: 2009. március 26. (csütörtök) 14.00-16.00
Helyszín: Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala,
Geróts-terem (Martonvásár, Budai út 13.)
Program
14.00 -14.10
14.10 -14.30
14.30 -14.45
14.45 -15.00
15.00 -15.15
15.15 -15.40
15.40 -16.00

Regisztráció, bevezetô
Mikro- kis- és középvállalkozások finanszírozását segítô támogatott programok
- elôadó: László Csaba, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Közép-Dunántúli képviseletének vezetôje
Új Magyarország Mikrohitel konstrukciók
- elôadó: Szenczi Katalin, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gazdasági és ügyfélszolgálat vezetôje
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat bemutatása
- elôadó: Szabó Yvonne, az Ercsi Helyi Vidékfejlesztési Iroda irodavezetôje
Tájékoztató az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál elérhetô lehetôségekrôl
- elôadó: Takács Endre, a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Ercsi kirendeltségvezetôje
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Dunántúli Operatív Program vállalkozásokat érintô pályázati lehetôségeinek ismertetése, célzott támogatások és a pályázati rendszer változásai
- elôadó: Soponyai László ÚMPONT iroda, kistérségi koordinátor
Észrevételek, hozzászólások, kérdések

Kérem, hogy részvételi szándékát szíveskedjen a laszlo.soponyai@umpont.hu e-mail címen vagy a 30/6688-041 telefonszámon jelezni március 25-ig.
Megtisztelô jelenlétében bízva maradok tisztelettel:
Soponyai László, kistérségi koordinátor
ÚMPONT Ercsi kistérség, 2462 Martonvásár, Fehérvári út 10., Tel.: 06-30-668-8041
A sûrû füst, mint roppant denevérszárny
legyintett arccul.
Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem. Szerettem volna
néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt, és hideg sötét volt....
Péter aludt, János aludt, Jakab aludt,
Máté aludt, és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról,
és vigicsurogtak gyûrödt arcomon...

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Április 5.

Virágvasárnap (Ferrer
Szent Vince) 10 órakor
liturgia
Április 9. Nagycsütörtök
18 órakor liturgia
Április 10. Nagypéntek - 18 órakor
Nagypénteki szertartások
Április 11. Nagyszombat - 18 órakor
Feltámadási liturgia, körmenet, ételszentelés
Április 12.
Április 13.
Április 19.
Április 26.

„Ha tehát ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetbôl
fakadó intelem, a lelki közösség és résztvevô szeretet, tegyétek
örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, egymást
szeretitek, együttéreztek, egyet gondoltok. Semmit se tegyetek
vetélkedésbôl vagy hiú dicsôségvágyból. Tekintse inkább
alázatosan egyik a másikat magánál kiválóbbnak. Senki se
keresse csak a maga javát, hanem a másét is.” (2,1-4)
„Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban
volt. Ô isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlôségét olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem
szolgai alakot felvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett az
emberekhez. Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten fölmagasztalta és minden mást fölülmúló nevet adott neki: Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az
Atyaisten dicsôségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.” (2,5-11)
Szent Pál apostol levele a filippiekhez

Húsvétvasárnap - 10 órakor szentmise
Húsvéthétfô - 10 órakor liturgia
Húsvét 2. vasárnapja - 10 órakor liturgia
Húsvét 3. vasárnapja - 10 órakor szentmise

Dsida Jenô: Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek,
s a fullatag sötétben hat órát üldögéltem
a kocsárdi váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt, és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indul
végzetes földön, csillagok szavára,
sors elôl szökve, mégis, szembe sorssal,
s finom ideggel érzi messzirôl
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek.

Budavári Erzsébet
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JELES NAPOK
március 15. - április 30.

Április 22. - A Föld napja – Környezetvédelmi világnap
Denis Hayes egyetemi hallgató ötlete alapján tartják 1970 óta
az USA-ban. Magyarországon 1990-tôl ünneplik.

Március 15.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe
A forradalom legfontosabb feladatai: megteremteni a nemzet
függetlenségét, kidolgozni a polgárok jogait és kötelességeit
tartalmazó alkotmány, eltörölni a nemesi elôjogokat, felszabadítani a jobbágyokat.

Április 24. - Sárkányölô Szent György napja
Sárkányölô Szent György ünnepe, aki évszázadokon át a lovagok, lovas katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények, késôbb a cserkészek patrónusa is. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja, az állatok kihajtásának elsô
napja.

Március 15. - A magyar sajtó napja
1848-ban ezen a napon nyomtatták az elsô szabad magyar sajtó
termékeit: a 12 pontot és a Nemzeti Dalt. 1990 óta ünnepeljük.

Április 25. - Márk napja
Márk evangelista ünnepe, búzaszentelô nap.
Április 29. - A Táncmûvészet világnapja
1982-tôl ünneplik a Nemzetközi Színházi Intézet kezdeményezésére; annak emlékére, hogy Jean Georges Noverre táncos
1727. április 29-én született.

Március 18. - Sándor napja
A néphiedelem szerint az elsô meleghozó nap: „Sándor, József,
Benedek, zsákban hozzák a meleget”. Egyes vidékeken az árpa
és a zab vetésére ezt a napot tartották a legalkalmasabbnak.

Tordas.hu - 2008 - számokban

Március 19. - József napja
A néphit szerint az elsô meleg tavaszi nap. A gólyákat és a
fecskéket erre a napra várjuk vissza. Számos termésjóslás is
kötôdik e naphoz: amilyen az idô Józsefkor, olyan lesz szénahordáskor is. Ha József napján szivárvány ragyog az égen, remek lesz a búzatermés. Jézus gondviselôjét, a názáreti ácsot is
Józsefnek hívták.

Hónap
január
február
március
április
május
június
júius
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen

Március 21. - Benedek napja
A csillagászati tavasz kezdete. A bencés rendet alapító Szent
Benedek ünnepe. Néhol fokhagymát szenteltek e napon,
amelynek betegségûzô, csodatevô erôt tulajdonítottak.
Március 22. - A Víz világnapja
Március 23. - Meteorológiai világnap
Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Jézus Szentlélektôl való fogantatásának napja, amit születésének (december 25.) idôpontjából számoltak vissza. A népi bölcsesség szerint ezen a napon indul meg a növények növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát oltani, szemezni.

Egyedi
látogató
1 767
2 073
2 378
2 387
2 612
2 989
2 030
1 861
1 561
1 379
1 377
1 285
23 699

Látogatások
szám
2 502
2 890
3 148
3 301
3 578
4 181
2 692
2 497
2 219
1 947
1 921
1 801
32 677

Megtekintett
oldalak száma
14 312
16 264
18 479
18 333
21 413
25 332
13 775
13 621
13 486
11 414
9 664
9 089
185 182

Havonta 1 200 - 3 000 közötti egyedi látogató, 9 000 - 25 000
oldalt nézett meg. A látogatók hosszasan idôztek a honlapon (4
percet alkalmanként), és egy látogatás alkalmával közel nyolc
oldalt tekintettek meg átlagosan.
Benkei Tamás

Március 27. - Színházi világnap
Megemlékezés a Párizsban található Nemzetek Színháza
1957-es évadnyitójáról. Hazánkban 1978 óta ünnepeljük.

A NAPI BORADAG

Március 29. - A nyári idôszámítás kezdete

Évek óta gondolom, hogy a bor mindennapjaink részévé
kellene, hogy váljon. Ezért szeretnék ehhez kapcsolódóan
szólni. Talán idegen vizekre sem evezek a könyvajánlók után.
A hagyományos parasztkultúrában a napi italfogyasztásnak
még néhány évtizeddel ezelôtt is meghatározott rendje volt.
Általános szokás szerint a felnôtt férfiak a reggelt egy pohárka
pálinkával kezdték, de borvidékeken a nap további részében
többet nem ittak pálinkát. A reggelit, amelyre csak egy-két órai
munka után került sor 2-3 dl borral öblítették le. Legközelebb
ebéd után, majd a délután folyamán kortyolgathattak néhányszor, de csak keveset. A vacsorához újra elengedhetetlen volt
néhány pohárkával. Íratlan szabály szerint asszonynak reggel
nem illett se bort, se pálinkát inni. Ebédhez és vacsorához
azonban ôk is fogyaszthattak, de mindig kevesebbet, mint a
férfiak. Férjhez adandó nagylánynak semmikor sem illett bort
inni. Télen szokás volt vízzel hígított, enyhén fûszerezett és
felmelegített bort inni. Sôt az iskolába induló gyerek is kortyolhatott egy keveset.
Ma már nem ugyanúgy élünk, mint régen, de egy jó pohár
bornak minden este ott kellene lenni az asztalon, ha már az
Etyeki borvidéken élünk.
Az ajánlóm se maradjon el. Egyik kedvenc borom: Etyek
Kúria – Savignon Blanc 2007
Igazán jellegzetes, friss zamatos, citrus jegyekkel és zöld
gyümölcsaromával.
Nagy Ilona (Égetô Melinda etnográfus írása alapján)

ÁPRILIS
Szent György hava, Báránytor hava, Szelek hava, Rügyezés
hava
Április 1. - Bolondok napja
Ez a nap a beugratások, csúfolódások napja, a természet megújulásának ünneplése vidám mókázással. Szerte a világon tréfálkozó kedvû gyerekek és felnôttek ugratják egymást ezen a
napon.
Április 2. - Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja
1967 óta tartják világszerte a Gyermekkönyvek Nemzetközi
Napját Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján.
Április 11. - József Attila születésnapja
Április 11-én ünnepeljük József Attila születésnapját, és egyben hazánkban 1964 óta a Költészet Napját.
Április 12-13. - Húsvét
Általában áprilisban van a tavaszi ünnepkör legjelesebb ünnepe, a húsvét. A húsvét mozgó ünnep, vasárnapja a tavaszi napéjegyenlôség (március 21.) után következô holdtölte utáni vasárnapra esik. A keresztény világ legnagyobb ünnepe: Jézus
nagypénteki keresztre feszítése után harmadnapra feltámadott!
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GYEREKOLDAL

Könyvajánló

GÓLYAMADÁR, GÓLYAHÍR

Gárdonyi Géza: Ida regénye

Tudjátok-e mi a hír?
Kinyílott a gólyahír!
Gólyahír virít a réten,
gólya repül fenn, a légben.

No de azért majdcsak akad,
hogyha talál egy mocsarat,
szegény békák bánatára
lesz bôséges vacsorája!

Most jött a tengeren túlról,
Afrikából, messzi útról,
nincs a vállán tarisznyája,
ezért nincs is vacsorája

Tudjátok-e, mi a hír?
Kinyílott a gólyahír!
A rét mellett, egy kis tóba
Békacombot tart a gólya.

Gárdonyi Géza 1924-ben írta ezt a kortalan, érzelemdús regényt, mely félreértésekrôl, két fiatal érzéseirôl és végül egymásratalálásukról szól.
Balogh Csaba erdélyi származású, elszegényedett fiatal nemes, és bár festô és szobrász, újságírással keresi kenyerét. Az
ôsi birtokon Jolán, a húga él kártyajátékos férjével. Jenô egy
este óriási összeget veszít, így Csabának 60 ezer koronát kell
szereznie, különben oda az örökség. Ekkor talál egy hirdetést,
ami felkelti a figyelmét.
Ó Ida klastromban nô fel. Anyja korán meghal, borkereskedô apja pedig nem törôdik lányával, így a kislány az apácák
körében tölti még a szüneteket is. Ida lassan felnô, de érettségi
után hiába szeretné apja háztartását igazgatni, még két évet tölt
a kolostorban zongorát tanítva, majd egy eltitkolt levél miatt
„kirakják” a közösségbôl.
Ó Péter gondtalan, tivornyázó életet él, és gyakran cseréli
szeretôit, ezért nem fogadja leányát nagy örömmel. A kereskedô bejelenti, hogy feleségül veszi Ida gyerekkori barátnôjét,
Nórát, majd felad egy hirdetést, amiben férjet keres lányának.
Csaba válaszol az apróhirdetésre, majd üzletet köt Idával:
összeházasodnak, de idegenként kezelik egymást, és egy év
után elválnak. A férfi kifizeti sógora adósságát, majd feleségével Münchenbe költöznek, ahol a fiatalasszony gyorsan beilleszkedik a festôk társaságába.
A nô azt hiszi, Jolán Csaba szeretôje, a férfinak pedig Ida
a klastromból való kizárása gyanús. Sok félreértés, és egy párbaj közepette Ida segít megfesteni Csabának élete fômûvét,
majd a megbeszélt év letelte elôtt visszaköltöznek Budapestre.
Itt végre kiderülnek a félreértések, és végre megkezdôdik az
igazi házasélet…
A regény bemutatja a kor viselkedési normáit: a nô aláveti
akaratát a férjének, a férfi pedig tiszteli asszonyát, és gondoskodik róla.
A mûben nem a cselekmény a fontos: az író inkább az érzelmek, hangulatok változását, az emberek lelki fejlôdését fejezi ki. A könyvet elsôsorban lányoknak ajánlom.

Zelk Zoltán
Így írtok Ti:
A Börzsöny és a Visegrádi-hegység szerelme
Egyszer régen, nagyon régen keletkezett egy Börzsöny nevû hegység.
Ahogy telt múlt az idô, Börzsöny szomszédságában kialakult a Visegrádi-hegység. Börzsönynek azonnal megtetszett ez
a gyönyörûséges lány, és Visegrádi-hegységnek is nagyon
megtetszett Börzsöny. Egyikôjük sem tudta, hogy tetszik-e a
másiknak, ezért nem merték mondani egymásnak, de nemsokára mind a ketten rájöttek, hogy mit érez a másik. Nagyon
boldogok voltak együtt.
Teltek a napok, a hónapok Börzsöny és Visegrádi-hegység
még mindig nagyon szerették egymást, de egyszer csak nagy
csobogást hallottak. Mi lehet ez? Egyik sem tudta. Néztek egymásra, szorították egymás kezét, és várták, mi lesz. A csobogás
egyre és egyre hangosabb és vadabb lett, de még mindig nem
láttak semmit. Még mindig várták mi fog történni. Hát látják
ám, hogy a Duna feléjük. Egyre közelebb és közelebb ér, mígnem átvág Börzsöny és Visegrádi-hegység között, elszakítva
ôket egymástól. Mind a ketten nagyon megijedtek, de már
nincs mit tenni, a Duna elválasztotta ôket, valószínûleg örökre.
Sírtak. A patakok, amelyek róluk folynak eddig örömkönynyek voltak, de most megduzzadtak és már nem örömkönnyek
többé. Fájdalmukban sírnak. Azért mert elvesztették egymást.
Kegyetlen a sors. De ennek így kellett történnie, bele kell törôdniük, hogy már nem lehetnek egymásé soha.

Erdélyi Réka

Börzsöny és Visegrádi-hegység azóta is sírnak, folyton
csak sírnak. Ha arra járunk és látjuk a patakokat, jusson ez
eszünkbe, hogy a hegyek is sírnak, még ha nem is tudjuk.

Az Univerrel most nem csak ételeit gazdagíthatja, de az Önnek
és családjának fontos iskolát is. Próbálja ki a jótékonyság legízletesebb módját, és segítse pénzhez a szívéhez közel álló iskolát! Küldje be az Univer címére („Univer - Nyerjen a mi iskolánk!” 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) 2008. szeptember
1. és 2009. április 10. között:
- az Univer ketchup, mustár, majonéz (tubusos és flakonos)
csomagolásán található SULIPONTOT;
- az Ön nevét, címét és opcionálisan telefonszámát;
- az iskola pontos nevét és címét: Sajnovics János Egyesített
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(2463 Tordas, Köztársaság u. 1.)

Koczkás Eszter 6. osztály
Humor
Pistike bemegy az iskolába, és megkérdezi tôle a tanár:
- Nincs csörgôórátok, hogy mindig elkésel?
- De van, csak mindig akkor csörög, amikor alszom.
- Hová mész kisfiam?
- Cseresznyét szedni.
- De gyermekem, hát február közepe van!
- Tudom! Sapka, sál.

Egy borítékban több pontot is beküldhet, hiszen a sorsoláson
annál nagyobb az iskola nyerési esélye, minél több SULIPONTOT kap.
Az akció végén ugyanis a SULIPONTOK kisorsolásával dôl
el, melyik három tanintézet kapja a 3 millió, a 1,5 millió, illetve az 500 000 forintos támogatást felújításra és fejlesztésre. A
népszerû iskolákat (összesen 200-nál több beküldött pont) pedig 5 kosárlabdával ajándékozzuk meg.

Télkergetô (Kerék Imre)
Tél, tél
tovafuss,
elég volt belôled,
szaladj, szaladj,
meg ne várd,
amíg kiseprûznek!
Rohanj árkon-bokron át,

szedd a lábad, el ne érjen
fagereblye, vaslapát!
Tüskeboronás csipkebokron
fehér gúnyád fennakadjon,
csúnya sorsra juss!
Fuss el, fuss, Huss!

A gyûjtött SULIPONTOKAT leadhatja az iskola titkárságán is!
(Az akció részleteit megismerheti a termékek csomagolásán és
a www.univer.hu honlapon)

Hegedûs Mónika
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rendíthetetlenül trónolt annak megalkotója, fenntartója és irányítója, a változtatásmentesség végsô biztosítéka: a magyar
politikai elit.
Ez a csoport politikusokból, vezetô bürokratákból, befolyásos szerkesztôkbôl és szakértôkbôl áll. Minden különbözôségük ellenére egy dolog igencsak összeköti ôket. Megrekedtek
a nyolcvanas évek féltudásánál, és ezért, néha önkéntelenül is,
a széles értelemben vett elit mûködési szabályainak, az „ezígy”nek [2] közös fenntartóivá váltak. Nem volt azonban szükségszerû, hogy ennyire egymásra találjanak. Ez a mûveltség és
ezek a szabályok ugyanis eleinte csak a kommunista rezsim
technokrata elitjét jellemezték. A késôbb érkezôk azonban ahelyett, hogy továbbléptek volna mindezen, fokozatosan akklimatizálódtak hozzá. A folyamatot sok minden erôsítette, az önbizalomhiányuktól a hozzájuk dörgölôzô neofiták régi reflexein át egészen a nemzetközi kitekintés hiányáig. Bármi is volt az
ok, a tény tény marad: mára csak egy kisebbségükön érzékelhetô, hogy eredetileg máshonnan indultak.
Nem csoda, hogy még fél éve is úgy látszott, hogy az „ezígy”
tartósan velünk marad, és megszüntetésében csak nagyon hoszszú távon reménykedhetünk.

RECEPT
A húsvéti nyuszi lehet édes, aranyos, simogatni való - és
nem mellékesen - nagyon finom. A családunkban született, nevelkedett nyulakat elviszi a nyuszisnéni és hoz helyette másikat, amit megeszünk. Úgy alakult, hogy igen sok nyulat hozvisz a nyuszisnéni, így szinte kéthetente nyulat eszünk. Mindig
elhatározom, most másként készítem mint ezidáig. Még nem
sikerült, a család ragaszkodik a már bevált, igen finom nyúltekercshez.
Gyerekkoromban kaptam egy szakácskönyvet. Gyerekek
fôzôkanállal - talán ez lehetett a címe. Nos ebben az ételek elkészítésének nehézségi fokát kis ábrákkal jelölték. 1, 2 és 3
fakanalas receptekbôl állt. A következô étel egy felnôtteknek
szóló szakácskönyvben is legalább két fakanalat érdemelne.
Némi gyakorlat szükséges az elkészítéséhez.
Aszaltszilvás nyúltekercs
Két zsemlét egészen apró kockákra vágunk és egy tojás, 1
dl tejszín keverékével összekeverjük. Pár perc múlva összenyomkodjuk és fûszerezzük, két gerezd fokhagyma, 1 kk ôrölt
fahéj, 1 kk só, egy csokor apróra vágott petrezselyem és ôrölt
bors kerül bele. Jól kenhetônek kell lennie. Kb. 15 dkg aszaltszilvát felaprítunk és félre tesszük.
A konyhakész nyulat hasára vagy hátára fektetjük, ahogy
jobban kézre esik, és a hátánál kezdve a gerinc mentén kicsontozzuk, a combokat is. Egy hosszú téglalap lesz belôle.
Rákenjük a tölteléket és elosztjuk rajta a szilvadarabokat.
A combjától kezdve szépen feltekerjük. A kész tekercset pár
szelet bacon szalonnába csomagoljuk és összekötjük. Tepsibe
rakjuk, kevés vizet vagy fehérbort öntünk alá, lefóliázva 180
°C-on pároljuk a nyuszi méretétôl függôen, kb. egy órán át,
majd eltávolítjuk a fóliát és 200-230 °C-on pirosra sütjük.
Ha elkészült, a szaftból kiemeljük a nyulat és ha van lehetôség, teljesen hagyjuk kihûlni, így gyönyörû, gusztusos, vékony szeleteket vághatunk belôle.
A húslét kevés tejszínnel kiforraljuk, igazán finom öntetet
kapunk, amit a köretként adott krumplipürére locsolhatunk.
Kinga lányom nem szereti a szilvát, kitalálta, hogy neki
sajtos nyulat csináljak. Azóta hol így, hol úgy készül. Viszonylag vastag sajtlapokkal borítom be a megkent nyulat és így tekerem fe.
Úgy érzem, méltatlanul kevés nyulat fogyasztunk. Ha sikerül elvonatkoztatni a simogatnivaló édes nyuszik látványától,
és megpróbálkoznak ennek az ételnek az elkészítésével, bizton
remélem, hogy bekerül a családi receptgyûjteményekbe.
Jó étvágyat!
Kunsági Gabi

Beüt a ménkû
Aztán beütött a ménkû. Egyik napról a másikra elfogyott a
pénz. A külföldi hitelezôk egy petákot sem voltak hajlandók
Magyarországnak adni, saját erônkbôl pedig képtelenek lettünk
volna az ország tartozásait fizetni. A magyar politikai elit többsége kínosan kerüli a helyzetet adekvátan leíró szót.
Államcsôd. Azt gondolják, ennek kimondása pánikot okozna, és így rontana a helyzeten. A felelôs viselkedés köpönyege
mögé bújnak, de igazából a szembenézést próbálják elkerülni.
Mert ez a csôd nem más, mint az ô regnálásuk csôdje.
Jó esetben is százezrek egzisztenciája rendül meg egyetlen
év alatt. Ez pedig még Magyarországon is felelôsért kiált majd.
Az IMF által tavaly novemberben nyújtott hitel az összeomlást elôzte meg. Valahogy ritkán hallunk arról itthon, hogy
az egész világon elsôként, még Pakisztánt és Ukrajnát is megelôzve kellett a nemzetközi szervezethez rohannunk. Mégpedig
nem azért, mert nekünk volt a legnagyobb pechünk, hanem
mert óriási államadósságunknak köszönhetôen egy hónapot
sem bírtunk volna ki újabb hitelek nélkül. Ne feledjük: a többi
visegrádi ország nem szorult az IMF segítségére. Mi okoztuk
ezt a helyzetet, nem a külvilág.
Az IMF-hitel azonban csak arra elég, hogy a totális katasztrófát elkerüljük, legalábbis egyelôre. Ettôl a magyar gazdaság
teljesítménye még meredek zuhanásba fordul. Talán van, aki
emlékszik még a Bokros-csomag utáni két szûk esztendôre:
akkor évi egy százalékkal nôtt a GDP-nk. Az idén valószínûleg
kb. négy százalékkal fog esni. 2009-ben szinte mindannyiunk
szélesebb családjában lesz valaki, akit padlóra küld a válság: ki
az állását veszíti el, és szorul munkaképes ember létére nyomorúságos segélylétre, ki a lakás- vagy autóhitelét és vele több év
megtakarítását bukja be, ki egyszerûen azzal szembesül majd,
hogy csak uzsorakölcsön segítségével tud kijönnni a hó végén.
Jó esetben is százezrek egzisztenciája rendül meg egyetlen év
alatt.
Ez pedig még Magyarországon is felelôsért kiált majd. 2010
nemcsak nagyon-nagyon megérdemelt módon maga alá temeti
a Gyurcsány-kormányt, de meg fogja rogyasztani az egész féltudású politikai elitet is.

A negyedszázados esély avagy
a féltudású politikai elit alkonya
Ez a gazdasági válság fel fogja forgatni az elmúlt harminc
évben szinte változatlan magyar politikai elitet. Korábbi stabilitásuk fô pillérei, hazánk Nyugathoz való felzárkózásának széles körben osztott hiedelme és a politikai elit büntetôjogi érinthetetlenségének tabuja megrendülnek, és ezzel valódi esély
nyílik a fordulatra. Nem lehet mindannyiukat elkergetni, de
néhányukat talán igen. Ami azonban ennél jóval fontosabb:
meg lehet változtatni azokat a szabályokat, amelyek mentén a
magyar politikai elit mûködik. Kell egy, a változást komolyan
akaró kormány és a fordulat jólhangzó célját tartalommal megtöltô hátország. Ilyen esély egyszer van egy negyedszázadban:
most vagy soha.
A vihar elôtti csend
Még fél éve is olyan stabilnak tûnt minden: a nyugdíjak
emelkedtek, a szociális segélyek ömlöttek, aki tudott, csalt, aki
meg nem, az hitelt vett fel, hogy középosztályi létet hazudhasson magának. Senki sem szerette a rendszert, – az adócsalást,
a rossz iskolákat, a morálisan szétesett rendôrséget –, de valahogy mindenki elboldogult benne. Úgy tûnt, hogy még sokáig
zavartalanul folytatódhat az ország leszakadása anélkül, hogy
bármilyen hatással lenne a féltudású magyar elit [1] pozíciójára. Mindezt elsôsorban az garantálta, hogy a rendszer csúcsán

A magyar politikai elit mágikus stabilitása
A magyar politikai elit az elmúlt harminc évben valószínûtlenül stabil volt. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy csak a
biológiának sikerült személyi változásokat eredményeznie e
csoporton belül. Már a nyolcvanas évek MSZMP-s belharcaiban sem lehetett igazán nagyot bukni: a vesztesek is a körön
belül maradhattak. Ennél sokkal fontosabb azonban, hogy hazánkban, szemben a régió többi országával, a rendszerváltozás
nem hozott nagy felfordulást. Bár az ország csúcsvezetésének
jelentôs része lecserélôdött, a politikai elit másik részében, az
államigazgatás irányítói, a politikai média korifeusai a politikai
média korifeusai és a meghatározó szakértôk körében nem történt érdemi változás. Sôt 1994-re a politikai felsôvezetés korábban alapvetônek tûnô átalakulása is a múlté lett. A folyto20

nosságot kiválóan illusztrálja, hogy hazánkban, a visegrádi országok közül egyedül(!), a volt állampárt máig az ország egyik
vezetô politikai ereje, a volt pártlap a legolvasottabb politikai
napilap, és illetlenségnek számít a kommunista rezsim volt vezetôit lekommunistázni.

és strómanjaikon keresztül komoly vállalati részesedéseket
szereztek, soha senki sem bukott le közülük. Ha hinni lehet a
kapitánysági pletykáknak, a rendôrök hanyatt-homlok menekülnek az olyan ügyektôl, amelyekben politikailag potens emberek érintve lehetnek. Utóbbiak meg ilyen ügyben nemhogy
bíróság közelébe nem kerültek, de még a lapok címoldalára is
csak a legritkább esetben.
Mert Magyarországon mindenki tudta, hogy jobb hallgatni:
ameddig a politikai elit alapvetô legitimitása stabil volt, addig
könnyen ki lehetett emelni a tömegbôl azokat, akik túl sokat
akadékoskodtak.

Nálunk csak korrupció volt, földindulás nem.
Az establishment álmát nem zavarta semmi.
A mágikus stabilitás azonban nem csak esetükben és nem
csak a rendszerváltozás kapcsán volt igaz. Az átmenet során elharapózó korrupció miatt kialakult általános felháborodás és
elégedetlenség a szélesebb régió valamennyi országában a politikai eliten belüli földinduláshoz vezetett. A visszaélések hatására megerôsödô antiestablishment-erôk (Dzurindáék Szlovákiában 1998-ban, Basescuék Romániában 2004-ben, Kaczynskiék Lengyelországban 2005-ben, Borisovék Bulgáriában
mostanában) elôretörésének köszönhetôen a korábbi politikai
elit egy jelentôs része teljesen eltûnt a süllyesztôben, és a bennmaradók is változtatni voltak kénytelenek mûködési rendjükön. Nálunk viszont csak korrupció volt, földindulás nem. Az
establishment álmát nem zavarta semmi.
A magyar politikai elit az elmúlt harminc évben folyamatosan legitim tudott maradni. Ha bárkinek komoly problémája
volt a hatalmon lévôkkel, akkor a neki kedves alternatívát rendszerint ugyanezen eliten belül vélte megtalálni. E legitimitás
alapjait elsôsorban egy hiedelem és egy tabu teremtette meg.
Ezek még a nyolcvanas években születtek, és a gondos ápolásnak köszönhetôen a magyar társadalom az elmúlt harminc
évben szinte egységesen osztotta és követette ôket.

A stabilitás ára
E stabilitás közvetlen ára az ország rendkívüli mértékû eladósodása volt. Egy leszakadó országban ugyanis csak más
pénzén lehet a biztonság illúzióját fenntartani. A magyar állam
az elmúlt harminc évben körülbelül nettó nyolcezermilliárd
(azaz nyolcmilliószor egymillió) forint adósságot halmozott
fel. Igen, ebben az MSZMP és az MSZP vezette kormányoké
a felelôsség legnagyobb része. Sajnos azonban egy-két kivételtôl eltekintve nem hallhattuk tiltakozni a politikai elit többi
meghatározó tagját – politikusokat, szakértôket, újságírókat –
sem akkor, amikor Medgyessy Péter, majd Gyurcsány Ferenc
szabadságos matrózokat megszégyenítô módon kezdte el szórni az ország pénzét.
A más pénzén vett stabilitásnak köszönhetôen nem volt
nyomás a magyar politikai eliten, hogy szembenézzen saját
maga és az egész széles értelemben vett magyar elit féltudásával. Évtizedekre konzerváltak egy olyan struktúrát, ami annak
idején a nyolcvanas évek félpiaci, féldemokratikus és félnyugati rendszerének problémáit hivatott orvosolni.

A stabilitás pillérei: a hiedelem...
A hiedelem nem más, mint hogy lassan, de biztosan egyre
közelebb kerülünk a nyugati életszínvonalhoz. Eszerint bár
rengeteg dolog nem mûködik, alapvetô probléma mégsincs,
mert a reformok (a nyolcvanas években), vagy a piacgazdaság
(a kilencvenes években), vagy éppen az európai uniós tagság
(mostanság) döcögve ugyan, de a jó irányba visznek minket.
Igazából senki sem elégedett a jelennel, de bízunk abban, hogy
elôbb-utóbb jobb lesz egy kicsit. Meggyôzôdésünk, hogy a politikusaink rosszak, de annyira mégsem ronthatják el a dolgot,
hogy az ország ne elôre haladjon.
Bár az ország az elmúlt harminc évben valójában távolodott
a nyugati életszínvonaltól (lásd a Világbank vonatkozó vásárlóerô-paritásos GDP adatait), a magyar politikai elit sikeresen
fenntartotta a felzárkózás hiedelmét. A magyar állam erején felül, hitelre költöttek óriási összegeket azért, hogy egyetlen jól
szervezett szavazóréteg se csúszhasson tartósan vesztes pozícióba. A nyugdíjasok, a pedagógusok, a köztisztviselôk, a kismamák vagy a volt bányászok mind kaptak elég állami juttatást
ahhoz, hogy ne érezhessék magukat reményvesztettnek. Az
egyik hazai társadalomkutató intézet revelatív meglátása szerint a politikai elit a széles körben elérhetô korengedményes és
rokkantnyugdíjjal biztosította a békés rendszerváltozást. A
döntô többség számára még a keményebb idôszakokban is
fennmaradhatott a hit, hogy egy picit mindig jobb lesz, legfeljebb néha-néha böjtölni kell. A hitelen vett hiedelem fenntartotta a politikai elit legimitását is.

A stabilitás vége
A stabilitásnak azonban vége. Mind a hiedelem, mind a tabu
meg fognak rogyni a következô egy-két évben, és megkezdôdik
a féltudású magyar elit alkonya.
A gazdasági válság meg fogja rengetni a hiedelmet, a Nyugathoz való felzárkózásunk hamis mítoszát. Fél év se kell és
nagyon sokan érteni fogják, hogy mit is jelent a négyszázalékos
recesszió vagy a 330 forint körüli euróárfolyam. Jövôre több
százezer dolgozó ember egzisztenciája fog összeomlani, és a
magyar kormány nemhogy segítséget, de még reményt se fog
tudni nyújtani nekik. Hirtelen nyilvánvaló lesz, hogy zsákutcában vagyunk, és borzasztó sokan szeretnének majd valami alapvetôen újat – új célokat, új szabályokat, új szimbólumokat
és az ezeket hitelesítô új tekintélyeket. A jelenlegi politikai elit
legitimációja végre oda kerül, ahol teljesítménye alapján nagyon régóta lennie kellene.
2008-ban kiderült, hogy szinte mindenkirôl lehet büntetlenül írni; ez pedig a korábban erôs öncenzúra végét jelentheti.
A tabu falán már most sok a repedés. Nem világos, hogy pontosan miért, de 2008-ban a politikai eliten belüli hatalmi harcok
a szennyes látványos kiteregetéséhez vezetettek. A Zuschlag
elleni eljárás során az MSZP egyik legerôsebb csoportjának
mindennapi életébe kaphattunk bepillantást úgy, hogy az ügy
kapcsán még a miniszterelnöknek is tanúskodni kellett. Az ún.
lehallgatási ügy apropóján pedig Magyarország leggazdagabb
emberének telefonbeszélgetését tették valakik közkinccsé.
Ilyenek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. A választási kampány, a két parlamenti kispárt túlélésért folytatott harca, továbbá a 2010-ben vesztes nagypárton belüli hatalmi harcok minden bizonnyal a helyzet további elmérgesedését eredményezik majd. Ráadásul a hazai sajtó, elsôsorban az internetes médiumok, vérszemet kaptak. 2008-ban kiderült, hogy szinte mindenkirôl lehet büntetlenül írni; ez pedig a korábban erôs
öncenzúra végét jelentheti.

... és a tabu
A politikai elit tagjainak büntetôjogi érinthetetlensége a magyar politika nagy tabuja volt az elmúlt harminc évben. Mindenki tudta, hogy létezik, mégsem beszélt róla senki nyilvánosan. Mert Magyarországon mindenki tudta, hogy jobb hallgatni...
A nyolcvanas években a nómenklatúra törvények felettisége a rendszer logikájából egyenesen következett. A dolgok sajnos úgy alakultak, hogy ez is változatlan maradt a rendszerváltozással. Nyilván nem véletlen, hogy a visegrádi országok közül csak Magyarországon nem vontak felelôsségre egyetlen vezetôt sem a kommunista rendszer által és alatt elkövetett bûnökért. Az üzenet egyértelmû volt: a politikai elitnek mindent szabad. Olyan egyértelmû, hogy nem is felejtette el senki. Se a körön belüliek, se a kívüliek, és természetesen az igazságszolgáltatási apparátus sem. Miközben a politikai elit tagjai néhány
százezer forintos hivatalos fizetésbôl óriási házakat építettek,

A negyedszázados esély
A régi rend ôreinek megrendülô legitimitása miatt a hagyományosan konfliktuskerülô magyar társadalom nyitottá tehetô
az átfogó változásokra. Jó, ha negyedszázadonként adódik
olyan esély az ország emelkedô pályára állítására, mint amilyen
ez a mostani lesz.
A megoldás azonban bizonyosan nem új párt alapítása vagy
egy régi megvásárlása – változatlan környezetben ezek is pon21

tosan ugyanazokat a problémákat termelnék ki (sôt már termelték is ki), mint amikkel a mai pártok is terheltek. Ehelyett a válság adta kiúttalanság- és kudarcérzést kihasználva a meglévô
struktúrákat kell kitisztítani, valamint új tartalommal és új tekintélyekkel feltölteni.
Mielôtt az örök vesztesek, az örök pesszimisták már megint
lehetetlen feladatot vízionálnak, hadd említessék meg néhány
idevágó nemzetközi példa. 1981-ben, amikor Ronald Reagan
amerikai elnök lett, az Egyesült Államok éppen fél évszázad
legnagyobb gazdasági válságát élte, és az elit az ország elkerülhetetlen hanyatlásáról elmélkedett. Amerikát akkor már mintegy negyven éve irányította az ún. liberális establishment,
amely jól érzékelhetôen kifogyott a használható ötletekbôl. A
Reagan nevével fémjelzett fordulat a következô nyolc évben
fenekestül felforgatta az amerikai politikai elitet anélkül, hogy
új pártot alapítottak volna, vagy kasztrálták volna az államigazgatást. Pusztán annyi történt, hogy Reagan elnök látványosan
szakított a régi módszerekkel, és felkarolta az addig politikai
szempontból partvonalon lévô nem liberális társadalomtudósok téziseit. Az elnök sikerének farvizén aztán fokozatosan átalakult a politikai elit hiedelemrendszere, ami lassan, de biztosan a szélesebb értelemben vett elitet és vele az egész országot
is magával sodorta.
De Reagané közel sem az egyetlen ilyen sikertörténet. Margaret Thatcher nagyon hasonló pályát járt be: országa elkerülhetetlennek vélt hanyatlása idején került kormányra; felkarolta
az akkoriban komolytalannak tekintett, gazdasági szabadságot
hirdetô gondolkodók javaslatait, gyökeres változást ígért és hozott, miközben az egyik establishmentpártot tette a változás
motorjává; és alig egy évtized alatt drámaian átalakította az angol politikát, sôt az országot is.
Vagy említsük meg a Carl Bildt vezette Mérsékelt Pártot,
amely kilenc év ellenzéki lét után 1991-ben a svéd gazdaságnak
a II. világháború utáni legnagyobb válságát örökölte meg a szociáldemokratáktól, hogy aztán az egész elit gondolkodását uraló szocialista dogmatizmussal szembeszállva ne csak a gazdaságot, hanem az egész svéd politikát és társadalmat (az úgynevezett svéd modellt) alapjaiban változtassák meg. Elsôsorban
nekik köszönhetô, hogy Svédország az elmúlt évtized egyik
bezzegországa lett.
Az ilyen sikerhez csak két dolog szükségeltetik: politikai
akarat és az azt valódi tudással megtöltô hátország. A jövô kérdése, hogy a 2010-ben kormányra lépô erôknek megvan-e a
szándékuk, hogy valóban új szabályok mentén játszanak. Hogy
kilépjenek a nyolcvanas évek „örök” igazságaiból, hogy elkezdjék a szándék helyett a teljesítményt vizsgálni, és hogy kialakítsák a felelôsség kultúráját.
Annyi világos, hogy bárki is kapja meg a kormányrudat a
süllyedô hajón, elemi érdeke lenne a jelenlegi helyzet felforgatása. Azzal ugyanis, hogy a politikai elit legitimitása megrogygyan, a legjobb menekülési útvonal mindenkinek az elôre lenne: látványosan szakítani a hiteltelen múlttal, és a változás bajnokaként fellépni. Meg is fogja próbálni mindenki. A kérdés,
hogy kinek lehet elhinni, ki van olyan helyzetben, hogy bele is
vágjon a fordulat végrehajtásába.
Ebben a tekintetben valamennyi kompromisszum elkerülhetetlen lesz, hisz nagyon úgy tûnik, hogy a következô választás sem az új vezetôk versenyét fogja hozni.
Nem elég azonban néhány jelszót felfestni a zászlóra, a fordulathoz új tartalomra is szükség van. Öt másodperces lózungokkal választást nyerni lehet, de valódi változást elérni nem.
Utóbbihoz érvekkel és tényekkel alátámasztott hiteles alternatívát kell felmutatni. Csak ezek a részletek adhatnak ugyanis elegendô kapaszkodót a változási szándékot napi szinten megvalósítani szándékozó állami és politikai középvezetôknek, illetve az azt nyilvánosan vagy kisközösségekben támogatni vágyó
háttérországnak. Ezen mélység hiányában megint csak egy elfuserált „reformot” lehetne kiizzadni.

a közélet peremén egy generáció, amelynek tagjai már komoly
cégeknél, külföldi iskolákban vagy az eddig zárványként mûködô nívós hazai mûhelyekben nevelkedtek. Ráadásul az internet megszüntette a politikai elit tömegkommunikációs monopóliumát, és így a friss gondolatok és alternatív javaslatok lényegesen könnyebben kaphatnak nyilvánosságot.
A siker persze közel sincs garantálva. Rengeteg alulról jövô
erôfeszítés, értelmes politikai döntés és természetesen szerencse kellene ahhoz, hogy legalábbis elindulhasson az ország egy
másik pályán. Szó sincs arról, hogy ezzel a Kánaán jönne el,
pusztán egy lehetôséget kapnánk a leszakadás megállítására.
Ez az esély azonban annyira vonzó, hogy nemcsak lehetséges,
hanem kötelezô is nyerésre játszani.
A következô év
2009-ben meg lehet ágyazni az alapvetô fordulatnak. El lehet érni, hogy a válság kapcsán a lényegrôl is szó essen a közéletben: arról, hogy mennyire fundamentális az ország problémája, és hogy milyen kivezetô utak lehetségesek.
Tudatosítani lehet, hogy mennyire alapjaiban elhibázottak
a politikai elit alapfeltevései és játékszabályai, valamint hogy
igenis hibás döntések sora és nem valamifajta szerencsétlen
külsô körülmény sodort minket ebbe a zsákutcába. Neki lehet
menni a politikai elit megannyi meztelen királyának – az „ezígy”
nyolcvanas és kilencvenes évekbôl itt ragadt tekintélyeinek. És
természetesen el kellene mondani, hogy hogyan is lehetne
mindezt jobban csinálni.
Jó néhányan már korábban is ezt csinálták, és nagyon sokat
tettek azért, hogy most egyáltalán komoly lehetôségrôl beszélhessünk. De most még több értelmes hangra és megalapozott
véleményre lenne szükség. Olyanokéra is, akik egy normális
helyzetben nyilvánosan nem foglalnának állást közügyekben.
Kell ugyanis egy minimális hangerô ahhoz, hogy hatást lehessen gyakorolni a közvéleményre és a politikai pártokra. Hogy
egyértelmû legyen: 2010-ben fundamentális változásra van
szüksége az országnak.
Sokan szeretnék, hogy ne ez legyen a téma. Ôk bármi másról szívesen vitatkoznának. Az „ezígy” meghatározó médiumai
öntik majd ránk a magyar–cigány ellentétrôl, a fasiszták vagy
az idegenszívûek jelentette veszélyrôl, és persze a GyurcsányOrbán-párharcról szóló anyagokat. A kesztyût azonban nem
szabad felvenni. Ezt a meccset az általunk megválasztott pályán kell lejátszani.
Mert már nem 1989-et írunk. Többen vagyunk, többet tudunk és jobban akarjuk, mint akkor. Ezúttal végig kell csinálni.
A cikkben hivatkozott linkek:
[1] http://index.hu/velemeny/jegyzet/feltud070321/
[2] http://index.hu/velemeny/jegyzet/feltud2/
(Publius Hungaricus - publius.hungaricus@gmail.com)
2009. 01. 28.
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Ez az esély azonban annyira vonzó, hogy nemcsak
lehetséges, hanem kötelezô is nyerésre játszani.
Örömteli fejlemény, hogy tartalom dolgában lényegesen
jobban állunk, mint akár két éve. A politikai eliten belüli helybenjárás és ötlettelenség (külön tisztelet a ritka kivételnek) komoly mozgolódást generált a körön kívülrôl. Lassan megjelent
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2009. január 23-ától változott az illetékrôl szóló
1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

Az új nemzeti agrár-kárenyhítési rendszer
A 2007. év elején meghirdetett önkéntes agrár-kárenyhítési
rendszer nem váltotta be a hozzáfûzôdô reményeket. A rendszer
létrehozásának célja az volt, hogy a mezôgazdasági termelôk
önkéntes befizetésébôl és az állam ezzel legalább azonos öszszegû költségvetési támogatásából pénzügyi forrás jöjjön létre,
amely a befizetô termelôk körében az elemi csapás okozta károk részbeni megtérítését szolgálja.
Annak ellenére, hogy a 2007. évi tavaszi súlyos fagykárt
követôen újra megnyitották a rendszerbe való belépés lehetôségét, összesen a regisztrált gazdálkodóknak csak 5,9 %-a
(11.500 termelô), a szántó terület 10,5 %-ával és az ültetvény
terület 43,4 %-ával csatlakozott. A tendenciák a 2008-as évben
sem változtak, ezért a belépôk által befizetett és állam által kötelezôen hozzátett összegbôl olyan csekély forrás jött létre,
amely súlyos elemi károk bekövetkezésekor nem nyújthat megfelelô kárenyhítést az érintett termelôk részére.
Az Országgyûlés által elfogadott 2008. évi CI. törvény egy
új típusú agrárkár-enyhítési rendszer létrehozását rendelte el.
A törvény célja most is az, hogy a mezôgazdasági termelôk befizetésébôl és az állam legalább azonos összegû költségvetési
támogatásából pénzügyi forrást hozzon létre, amely a befizetô
termelôk körében bekövetkezett elemi kár (aszály, belvíz, fagykár) részbeni megtérítését szolgálja.
E törvény erejénél fogva a gazdálkodó szervezetnek vagy
egyéni vállalkozónak minôsülô mezôgazdasági termelôk kötelesek a használatukban lévô földterületek után megfizetni a
kárenyhítô hozzájárulást.
A mezôgazdasági ôstermelônek minôsülô mezôgazdasági
termelôk önként vállalhatják a kárenyhítési rendszerben való
részvételt.
A kárenyhítési hozzájárulás mértéke a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezôgazdasági termelô használatában lévô:
a) szôlô és gyümölcs ültetvényterület után évenként és hektáronként 2000 Ft,
b) egyéb termôföldterület után évenként és hektáronként 800 Ft
A kárenyhítési hozzájárulás földhasználat szerint kiszámított összegét a befizetésre kötelezett termelônek a tárgyév június 30-áig banki átutalással kell teljesítenie az agrárkár-enyhítési szerv külön jogszabályban meghatározott számlájára. A meg
nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minôsül.
Az állam évenként a központi költségvetési forrásból a termelôk által befizetett kárenyhítési hozzájárulással legalább
azonos összegû támogatással járul hozzá a forráshoz.
Kárenyhítô juttatásra a mezôgazdasági termelô abban az
esetben jogosult, amennyiben
a) a kárenyhítési hozzájárulást határidôre maradéktalanul befizette,
b) a használatában lévô földterületen bekövetkezett elemi kárt
az agrárkár-megállapító szervhez 10 napon belül bejelentette,
c) a kárenyhítô juttatásra vonatkozó igénye az agrárkár-megállapító szervhez október 20-ig beérkezett
d) az agrárkár-megállapító szerv által felülvizsgált igénye november 10-ig beérkezik az agrárkár-enyhítési szervhez
e) aszály esetén a miniszter közleményt ad ki az aszályhelyzet
fennállásáról
A tárgyévi kárenyhítô juttatások mértékének meghatározásánál a tárgyévet megelôzô év október 1-tôl a tárgyév szeptember 30-ig bekövetkezett elemi károkat kell figyelembe venni.
A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezôgazdasági termelô elemi csapás esetén legfeljebb a hozamérték
csökkenés 80 %-ára, kedvezôtlen adottságú területen a 90 % ára jogosult kárenyhítési juttatásként.
Referencia hozamérték: elôzô három elemi csapás mentes év
átlagtermése x elôzô háromévi átlagár
Tárgyévi hozamérték: tárgyévi átlagtermés x tárgyévi átlagár
Hozamérték-csökkenés:
Referencia hozamérték – Tárgyévi hozamérték
Kárenyhítô juttatás mértéke:
(Referencia hozamérték – Tárgyévi hozamérték) x 0,8 vagy 0,9
Amennyiben a kárenyhítési forrás nem fedezi a tárgyévben
maximálisa adható kárenyhítési juttatás összegét, a kárenyhítô

Figyelem! A 2009. január 1-jén hatályba lépô törvény módosítás szerint az üzembentartói jog is vagyonértékû jognak minôsül.
Az illetékrôl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2009. január 1-jén hatályba lépô üzembentartói jog bejegyzésével kapcsolatos változásáról 2008. január 1-jétôl az Itv. 102. § (1) bekezdés d) pontja alapján - többek között - az üzembentartói jog
is vagyonértékû jognak minôsül.
Ingatlannak, valamint a (2) bekezdésben meghatározott ingónak és vagyoni értékû jognak visszteher mellett, továbbá
öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem esô, más módon
történô megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá
esik. (2)
Az illeték fizetési kötelezettség a következô vagyoni értékû
jogokra és ingókra terjed ki: d) gépjármû, illetôleg pótkocsi tulajdonának, haszonélvezetének megszerzése.
Tulajdonosváltozás esetén, amennyiben a gépjármûnél
üzemben tartói jog bejegyzésére is sor kerül, az Itv. alapján a
meghatározott vagyonátruházási illetékek:
- tehergépjármûnél, nyerges vontatónál 18,- Ft/m3
- pótkocsinál fix 22.000,- Ft - a díj 25%-át az üzembentartónak
kell megfizetnie, 75 %-át a tulajdonosnak.
Gépjármû, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjármûre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra
arányosan esô illetéket kell fizetni.
Amennyiben az üzemben tartói jog megszerzése ellenérték
fejében történik, ezt az üzemben tartó szerzôdésben rögzíteni
kell, mivel nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség.
Amennyiben az üzemben tartói jog megszerzése ellenérték
nélkül és tulajdonosváltás nélkül történik, az üzemben tartói
jog bejegyzésekor az Itv. alapján meghatározott vagyonátruházási illeték 25 %-át az üzembentartónak kell megfizetnie.
Gépjármû, pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetése
Gépjármû, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjármûre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékû jog megszerzése esetén a
vagyonszerzési illetéket a gépjármû, pótkocsi átírását megelôzôen az okmányirodánál beszerzett készpénz-átutalási megbízás útján, illetve - amennyiben erre lehetôség van - az okmányirodán bankkártyával kell az illetékes állami hatóság illeték
beszedési számlája javára, vagy készpénzzel az okmányiroda
házi pénztárában megfizetni.
Értelmezés:
Jármû tulajdonosa: az a személy, aki a gépjármû törzskönyvében tulajdonosként be van jegyezve.
Üzemben tartó: az üzemben tartó fogalmát a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában adott fogalom meghatározás alapján kell értelmezni.
E szerint üzemben tartó a jármû forgalomban tarthatóságát igazoló okmányban feltüntetett személy. Ha ez az okmány a tulajdonostól eltérô személyt nem jelöl meg, a tulajdonost kell
üzemben tartónak tekinteni [1999. évi LXXXIV. törvény 2. §
9. pont, 13. § (1) bekezdése]. Ez vonatkozik arra az esetre is,
ha a tulajdonos úgy engedi át a jármû használatát másnak, hogy
az üzembentartó személyében bekövetkezett változás a nyilvántartáson nem kerül átvezetésre. Üzemben tartónak minôsül
a haszongépjármû bérlô, valamint a nyíltvégû lízing ügyletben
a lízingbevevô személy is.
Amennyiben bárki okirattal hitelt érdemlôen igazolni tudja,
hogy a gépjármû törzskönyvében található bejegyzéssel szemben, nyilvántartásban át nem vezetett tulajdonjoggal, üzemben
tartói, vagy használói joggal rendelkezik, úgy ezen személyt
kell jogosítottnak, illetve kötelezettnek tekinteni.
Illetékmentesség igénybevétel igazolása: a gépjármû-forgalmazó, továbbá gépjármû pénzügyi lízinget folytató, illetve ingatlanok, és gépjármûvek pénzügyi lízingjét egyaránt folytató vállalkozó az errôl szóló állami adóhatósági határozat bemutatásával tudja igazolni.
Mosberger Mátyás, ÚMVP tanácsadó
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juttatás mértékét valamennyi jogosult termelônél arányosan
csökkenteni kell.
A törvény végrehajtásának részleteit a késôbbiekben megjelenô végrehajtói rendeletek fogják tartalmazni.

Változni fog az adatszolgáltatás tárgyi idôszaka és a beküldési határideje is: 2008 évre vonatkozóan 2008. január 1. és
december 31. közötti idôszakra a tárgyévet követô év február
28-ig, a továbbiakban azonban gazdálkodási évekre vonatkozóan (szeptember 1. és következô év augusztus 31. közötti idôszakra) a gazdálkodási évet követô december 31-ig kell benyújtani az alábbi címre:

Teubel György, ÚMVP Tanácsadó (30) 760 0199

Fejér Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság
2481 Velence, Ország út 23.

Aktuális feladat a nitrát adatszolgáltatás elkészítése
Még mindig sokan nem tudják!
Úgy tapasztaltam, hogy még mindig érdemes felhívni a gazdálkodók figyelmét a nitrát adatszolgáltatás elôírására, mert
nem minden érintett gazdálkodó van tisztában ezzel a kötelezettségével. Van, aki nem tudja, hogy nitrátérzékeny területen
gazdálkodik, vagy hallott már errôl a kötelezettségrôl, de azt
gondolja hogy csak állattartókra vonatkozik, vagy csak abban
az esetben kell beküldenie, ha szervestrágyát juttat ki a területeire.
Pedig elôször a 49/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet írta elô
a vizek mezôgazdasági eredetô nitrátszennyezéssel szembeni
védelmérôl szóló jogszabályban a nitrátérzékeny területeken
mezôgazdasági tevékenységet folytatók számára az adatszolgáltatási és az azt megalapozó nyilvántartási kötelezettséget.
Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kellett a mezôgazdasági
tevékenységet folytató adatait, az állattartó telep adatait, az állatállomány éves átlagos létszámát, az évfolyamán keletkezett,
tárolt trágya mennyiséget és a trágyakijuttatás adatait.
A 49/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet melléklete szerinti adatszolgáltató nyomtatványt a tárgyévet követô február 28-ig
kellett beküldeni a területileg illetékes talajvédelmi hatóságnak. Ez a kormányrendelet település szinten határozta meg a
nitrátérzékeny területeket.
A 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet már tartalmazta a nitrát
adatszolgáltatási bírság mértékét a mulasztás, illetve az elôírások megszegésének mértékétôl függôen. A bírság 10 000 és
100 000 forint közötti összeg lehet, mely a kötelezettség teljesítéséig ismételhetô.
A 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet már pontosabban, a
MePAR szerinti blokk szinten tette közzé a nitrátérzékeny területeket.
Aki szeretné leellenôrizni a blokkjait, annak figyelmébe
ajánlom a Fejér Megyei Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának weboldalát (www.fmmgszhnti.hu),
ahol a Fejér megyei települések érintett blokkjai megtalálhatók.
Az jelen pillanatban hatályos „nitrát rendelet”, az 59/2008.
(IV. 29.) Kormányrendelet meghatározza a rendelet hatályát:
- a nitrátérzékeny (NÉT) területen valamennyi mezôgazdasági
tevékenységet folytató
- az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében a NÉT területen kívül a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó
mértékben állattartást végzô természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaságok
Vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan,
baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejûleg
meghaladja az állattartás. Számosállat: 500 kg élôtömegû állategyed vagy csoport. A számosállat kifejezés helyett általánosan
alkalmazható az állategység (ÁE) elnevezés.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok beszerezhetôk az agrárkamarai tanácsadóknál.
Teubel György, ÚMVP Tanácsadó (30) 760 0199

TAVASZI
MEZÔGAZDASÁGI ÉS
KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR
SZÉKESFEHÉRVÁRON A BREGYÓ
SPORT CENTRUMBAN
2009. ÁPRILIS 17-18-19.
Az Art-Fest Rendezvény Stúdió a Fejér megyei Agrárkamara közremûködésével ismét megrendezi Székesfehérváron a Tavaszi Mezôgazdasági és Kertészeti Kiállítást és
Vásárt.
A rendezvénynek a Bregyó Sportcentrum ad otthont.
Az idei rendezvényen nemcsak a kertészettel kapcsolatos
szakágazatok sorakoznak fel, a szervezôk kibôvítik a mezôgazdaság minden területére. Találkozhatunk mezôgazdasági gépekkel, eszközökkel és terményekkel is.
A kiállítók gondoskodnak arról, hogy szemet gyönyörködtetô látványban legyen részük. A pompázatos virágtengeren túl, látványos örökzöldeken át a kertépítés és kertszépítés eszközeinek bemutatásával, kerttervezés fortélyaival
ismerkedhetnek meg a látogatók. Dísznövénytermelôk, ôstermelôk és kereskedôk kínálják portékáikat. A helyszínen
növényvédôk állnak rendelkezésre szaktanácsaikkal.
A kiállítók között még megtalálhatók gyümölcs termelôk,
borászok, méhészek és bio termelôk. Vásárolhatnak még
alföldi mangalica termékeket, sajt különlegességeket.
Iparmûvészeti és kézmûves mesterségek képviselôi látványos bemutatói és színvonalas portékáit is megcsodálhatják az érdeklôdôk. Sok látványos és egyéb különlegesség
várja még a látogatókat: (pl. kosárfonás, szônyegszövés...)

- A Helyes Mezôgazdasági Gyakorlat kötelezô elôírásait
- Az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeket:
A folyamatos nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tápanyaggazdálkodás, trágyázás, parcellamûvelés, és állattartás adatait.
Az adatszolgáltatást egy új nyomtatványon kell elkészíteni,
amely a hatályos rendelet 6. melléklete.

A legkisebbek szórakoztatásáról sem feledkeznek meg a
szervezôk, állatsimogató és vidámpark várja a látogatókat.
Jelentkezés:
Art-Fest Rendezvény Stúdió
Székesfehérvár, Gyümölcs u 28
Tel./Fax: 22/317 407, 20/953 0559

Az adatlap hiánytalan kitöltéséhez az állattartóknak úgynevezett környezetvédelmi azonosítókat kell igényelniük a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.
A Fejér megyében az illetékes hatóság:
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelôség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
8001 Székesfehérvár Pf: 137.

valamint a Kamarai tanácsadóknál
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt.
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Birtok-összevonási célú termôföldvásárlás támogatása
99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

Mikro- és önálló vállalkozásnak minôsülô,
mezôgazdasági tevékenységet folytató adóalanyok
[áfa törvény 197. § (1) bekezdés a) pont]

A támogatás célja: a rendelet alapján támogatás nyújtható
birtok-összevonási célú termôföld megvásárlására.
A támogatás jellege, mértéke: a támogatás mértéke - vissza
nem térítendô támogatás - amely az adásvételi szerzôdésben kikötött vételár 20 százaléka, de kérelmenként maximum 3 millió
Ft. A birtok-összevonási támogatás szomszédos termôföldek
megvásárlásához nyújt támogatást. Szomszédos termôföldeknek minôsülnek - a település közigazgatási határától függetlenül - azok a földrészletek is, melyeket önálló helyrajzi szám
alatt nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el.
A támogatás igénybevételének feltételei: az ügyfél a támogatás alapját képezô termôföldet, vagy osztatlan közös tulajdonban álló termôföldben tulajdoni hányadot adásvétel jogcímén szerezze.
Az ügyfél tulajdonában álló termôföld és a támogatás alapját képezô, vásárolt termôföld egymással szomszédos legyen.
Az ügyfél a vásárlás idôpontjában legalább 1 éve rendelkezzen legalább 5000 m2 területnagyságú szôlô, gyümölcsös mûvelési ágú földrészlet, vagy legalább 1 ha területnagyságú
egyéb mûvelési ágú földrészlet tulajdonjogával.
A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat elôírásainak betartása.
A vállalkozás megfeleljen a gazdaságilag életképes üzem
kritériumainak.
Az ügyfél rendelkezzen mezôgazdasági szakirányú képzettséggel vagy mezôgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02),
ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01), aranykalászos gazda
(OKJ 32 6201 01) szakképesítés megléte esetén a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban MgSzH) által igazoltan legalább 5 éves mezôgazdasági szakmai gyakorlattal.
Az ügyfél termôföldtulajdona meghaladja a támogatás alapját képezô, vásárlással megszerzett termôfölddel együtt a 210
aranykoronát, szôlô és gyümölcsös mûvelési ágú termôföld
esetében a 2 ha-t.
Az ügyfél az adásvételi szerzôdést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta, és ennek ténye az ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyen feltüntetésre került.
Az ügyfél kötelezettséget vállaljon arra, hogy a támogatás
alapját képezô termôföldet a támogatás folyósításától számított
5 éven belül nem idegeníti el, más célra nem hasznosítja és a
mûvelési ágának megfelelô tényleges mezôgazdasági mûveléssel hasznosítja.
Nem nyújtható támogatás a termelôszövetkezeti különlapon részarányként, illetve az ingatlan-nyilvántartásban erdô
mûvelési ágban nyilvántartott termôföld megvásárlására.
Nem veheti igénybe az ügyfél a támogatást, ha a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM
rendelet alapján ugyanazon termôföldre kamattámogatásban
részesül.
A pályázat benyújtása: ámogatási kérelem évente május 1.
- szeptember 30. között nyújtható be az MgSzH-hoz. Egy ügyfél évente legfeljebb 2 kérelmet nyújthat be. A kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit az FVM rendelet
melléklete tartalmazza.
A kérelemhez mellékelni kell:
a) az adásvételi szerzôdés(ek) ügyvédi ellenjegyzéssel, szárazbélyegzô lenyomatával ellátott eredeti példányá,
b) hiteles térképmásolatot, amelyen a birtokösszevonás alapját
képezô, az ügyfél tulajdonában álló és támogatással megvásárolandó termôföldeket az ügyfél eltérô jelöléssel feltüntette,
c) a mezôgazdasági termelôtevékenységet igazoló dokumentumok egyszerû másolatát, melynek az eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton aláírásával igazolja,
d) a mezôgazdasági szakirányú képzettséget vagy öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok egyszerû másolatát,
melynek eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton
aláírásával igazolja.
A támogatás iránti kérelmeket az MgSzH az e célra biztosított pénzeszközök rendelkezésre állásától függôen, a kérelmek benyújtásának sorrendjében bírálja el.

A mezôgazdasági tevékenységet folytató adóalany csak akkor minôsülhet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) XIV. fejezete
szerinti különleges jogállású adóalanynak, az áfatörvény 197.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlôdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv.) rendelkezései szerint egyúttal
mikro- és önálló vállalkozásnak minôsül, vagy annak minôsülne, ha a Kkv. hatálya alá tartozna. A jogszabály értelmében
azon adóalanyok esetében is meg kell vizsgálni, hogy a Kkv.
szerint mikro- és önálló vállalkozásnak minôsülnek-e, amelyek
egyébként nem tartoznak a Kkv. hatálya alá (nem egyéni illetve
társas vállalkozások).
1. Mikro vállalkozás
A Kkv. 3. § (3) bekezdése alapján mikro vállalkozásnak minôsül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma
10 fônél kevesebb (egész évre vonatkoztatva), és éves nettó
árbevétele vagy mérlegfô összege legfeljebb 2 millió eurónak
megfelelô forintösszeg. A feltételek megvalósulását a Kkv. 5.
§-ának megfelelôen, éves szinten kell vizsgálni.
2. Önálló vállalkozás
A Kkv. 4. § (1) bekezdése értelmében önálló vállalkozás az a
vállalkozás, amely nem minôsül partnervállalkozásnak, illetve
kapcsolódó vállalkozásnak.
a) partnervállalkozás
Partnervállalkozás a Kkv. 4. § (2) bekezdése szerint az a vállalkozás, amely nem minôsül kapcsolódó vállalkozásnak, illetve
amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással
együttesen a tulajdoni részesedése - jegyzett tôkéje vagy szavazati joga alapján - legalább 25 %. Ha a mezôgazdasági tevékenységet folytató áfaalany egy vállalkozás legalább 25%-ának
tulajdonosa, partnervállalkozásnak minôsül, azaz nem minôsül
önálló vállalkozásnak, így különleges jogállásúnak sem az áfatörvény XIV. fejezete szerint, ezért nem tarthat igényt kompenzációs felárra mezôgazdasági termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után (a magánszemélyként végzett ôstermelôi tevékenysége mellett egyéni vállalkozást folytató adózó azonban az
áfa rendszerében – e két tevékenysége tekintetében – együttesen egy adóalanynak minôsül, ezért az ôstermelô magánszemély nem tekinthetô úgy, mint aki az egyéni vállalkozása tulajdonosaként partnervállalkozásnak minôsülne, következésképpen ez esetben az áfatörvény XIV. fejezete szerinti különleges jogállás nála – az egyéb áfatörvénybeli feltételek teljesítése mellett – fennállhat). Gazdasági társaságok Kkv. szerinti
önálló vállalkozásnak minôsítése esetén, a társaság más vállalkozásban meglévô 25 % alatti tulajdonrészének vizsgálatán
kívül szükséges annak vizsgálata, hogy a társaságban más vállalkozás kizárólagosan, vagy kapcsolódó vállalkozásokkal
együttesen a 25%-os tulajdoni részesedést nem éri-e el. (Ha a
gazdasági társaságnak van kapcsolódó vállalkozása, akkor a
társaság is kapcsolódó vállalkozásnak minôsül, ezért a különleges jogállás tekintetében eleve nem minôsül partnervállalkozásnak, így különleges jogállásúnak sem. Ezért annak vizsgálata felesleges, hogy a társaság kapcsolt vállalkozásaival
együttesen más vállalkozásban lévô tulajdoni részesedése 25 %
alatt marad-e).
b) kapcsolódó vállalkozás
A Kkv. a kapcsolódó vállalkozás fogalmát a 4. § (3)-(6) bekezdéseiben határozza meg:
4. § (3) Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az
alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:
a) egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy
b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra,
hogy a vezetô tisztségviselôk vagy a felügyelô bizottság tagjai
többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosok-
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kal (részvényesekkel) kötött szerzôdés vagy a létesítô okirat
rendelkezése alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntô
irányítást, ellenôrzést gyakorol, vagy
d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban - más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján - a szavazatok többségét egyedül birtokolja.
(4) Kapcsolódó vállalkozásnak minôsülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak
egymással a (3) bekezdésben felsorolt kapcsolatban.
(5) Kapcsolódó vállalkozásnak minôsülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen
fellépô természetes személyek egy csoportja révén a (3) és (4)
bekezdésben meghatározott jellegû kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy
részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon
folytatják.
(6) A befektetôk érdekeltsége tekintetében - az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérôen - önálló vállalkozásnak minôsül az
a vállalkozás, amellyel a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetôk külön-külön és együttesen sem állnak a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek a befektetôi sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az
irányításban, vagy amelynek a befektetôi nem vállalkozásként
mûködnek. Ellenkezô esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minôsül.
Ha a mezôgazdasági tevékenységet folytató áfa alany magánszemély (ôstermelô, egyéni vállalkozó) más vállalkozás
vezetô tisztségviselôje, vagy felügyelô bizottságának tagja,
mint ôstermelô, egyéni vállalkozó az áfa törvény 197. § (1) bekezdés a) pontban elôírtaknak való megfelelés szempontjából
nem kapcsolódó vállalkozása annak a vállalkozásnak, ahol vezetô tisztségviselô, felügyelôbizottsági tag, mivel ez esetben
nem valósul meg közte, és a vállalkozás között a Kkv. 4. § (3)
bekezdésében felsorolt kapcsolat egyike sem, így nem veszti el
különleges jogállását. A családi gazdaság tagjai, illetve a közös
ôstermelésben résztvevôk mezôgazdasági tevékenységét áfa
szempontból külön-külön kell kezelni, mivel külön-külön minôsülnek áfa adóalanynak. Ha a családi gazdaság tagja, illetve
a közös ôstermelésben résztvevô terméket értékesít, szolgáltatást nyújt, nem a családi gazdaság, ôstermelôk közössége az értékesítô, szolgáltatásnyújtó, hanem az az adóalany, akinek a
nevében ténylegesen történik az ügylet. Az adóalanyok közti
közös ôstermelôi, családi gazdasági kapcsolat nem eredményezi azt, hogy az ebben résztvevô ôstermelôk, egyéni vállalkozók
között a Kkv. 4. § (3)-(6) bekezdéseiben megfogalmazott kapcsolat állna fenn, nem minôsülnek kapcsolódó vállalkozásnak,
így nem vesztik el különleges jogállásukat. A közös ôstermelésben, illetve családi gazdaságban résztvevôk az áfatörvény 197.
§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak való megfelelés szempontjából nem tekinthetôk olyan csoportnak, amelyre a Kkv. 4.
§ (5) bekezdése alkalmazható lenne.
III. A különleges jogállás megszûnése
Az adóalany különleges jogállású mezôgazdasági tevékenységet folytató adóalannyá történô minôsítése szempontjából figyelemmel kell lenni arra, hogy a Kkv. fôszabálya szerint, az
éves adatokat kell alapul venni.
A vállalkozás mikrovállalkozássá történô minôsítésénél, a
mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek
hiányában éves beszámoló vagy egyszerûsített éves beszámoló
szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfôösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minôsítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám
alapján történik. Ugyancsak az adóbevallás, foglalkoztatotti
létszám alapján történik a nem egyéni vállalkozóként mezôgazdasági tevékenységet végzôk minôsítése. Amennyiben az
egyéni, illetve a társas vállalkozás mûködési ideje, illetve
egyéb személy tevékenységének ideje 1 évnél rövidebb, az
adatokat éves szintre kell vetíteni. A mikrovállalkozássá történô minôsítéshez, illetve annak elvesztéséhez a vállalkozásnak
2 egymást követô évben kell megfelelnie, illetve nem megfelelnie (a továbbiakban: két éves szabály) a Kkv. 5.§ (3) bekezdése alapján.
Az áfatörvény 197. § (2) bekezdés rendelkezésének megfe-

lelôen abban az esetben, ha az adóalany a tárgyév július 1. napján már nem minôsülne mikro- és önálló vállalkozásnak, jogállása – az egyéb feltételek teljesülésétôl függetlenül – legkésôbb
a tárgyév december 31. napjával megszûnik. Azon oknál fogva,
hogy a minôsítést fôszabály szerint éves adatok alapján kell elvégezni, s hogy a tárgyév július 31-én csak a tárgyévet megelôzô év adatai állnak rendelkezésre, a tárgyév július 31-ei állapot
szerinti megítélés során a tárgyévet megelôzô év bevételi, létszám adatai alapján kell a minôsítést elvégezni, a két éves szabály alkalmazásával. Az áfatörvény 197. § (2) rendelkezésébôl
következôen az önálló vállalkozásnak minôsülés szempontjából pedig a tárgyév július 31-ei állapotot kell figyelembe venni
(ebben az idôpontban kell vizsgálni, hogy pl. más vállalkozásban 25 %-os, vagy azt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezik-e).
A Kkv. szerinti mikrovállalkozássá történô minôsítésnél tehát az elôzô év adatait kell figyelembe venni a két éves szabály
alkalmazásával, míg az önálló vállalkozássá történô minôsítésnél a minôsítés idôpontjában fennálló állapotot kell figyelembe
venni (nincs két éves szabály). Ha a vállalkozás 2008. évben
elveszti mikrovállalkozás státuszát, vagy elveszti önálló vállalkozás státuszát nem minôsül az áfatörvény XIV. fejezete szerinti különleges jogállású adóalanynak. A vállalkozás különleges
jogállása 2008. december 31-e napjával szûnik meg, feltéve, ha
az adóalany elôbb nem él jogállásának megváltoztatásának a
jogával.
A mikro- és önálló vállalkozási minôsítés megszûnése esetén, az adóalany jogállása évközben nem változhat meg, azaz
a különleges jogállás feltételeinek tárgyévben történô nemteljesítése a tárgyévet követô évre vonatkozóan eredményezi
csak a különleges jogállás megszûnését, kivéve, ha az adóalany
az áfatörvény 197. § (1) bekezdése szerint élt jogállásának
megváltoztatásának jogával (ez utóbbi esetben ugyanis különleges jogállása év közben szûnik meg). Az adóalany különleges
jogállását az áfatörvény 197. § (3) bekezdésének megfelelôen
csak akkor veszíti el 2 évre, ha a mikro- és önálló vállalkozás
kritériumainak nem felel meg, illetve, ha az adóalany saját választása alapján nem kívánja alkalmazni a különleges jogállásra
vonatkozó rendelkezéseket. Ezen túlmenô minden egyéb olyan
esetben, amikor a különleges jogállásra vonatkozó feltételek a
tárgyév vonatkozásában nem teljesülnek (pl. az adóalany nem
egészben vagy meghatározó részben végez mezôgazdasági tevékenységet), a különleges jogállás kizárólag csak a tárgyévet
követô évre vonatkozóan szûnik meg.
Az elôzôekbôl következôen, az a mezôgazdasági tevékenységet végzô adóalany, aki/amely 2008. július 1-jén
- nem felel meg az önálló vállalkozássá minôsítés feltételeinek
és/vagy
- a 2006. és 2007. évi bevételi és létszámadatai alapján nem felelt meg a mikrovállalkozássá minôsítés feltételeinek
2008. december 31-ét követôen nem jogosult különleges jogállására, ezen tény bejelentésére 2009. január 15-éig van lehetôsége.
Az a mezôgazdasági termelô aki/amely 2008-ban kezdte
meg áfa alanyiságot eredményezô tevékenységét (vagyis 2008.
évben kért adószámot), a mikrovállalkozássá minôsítés feltételét (azaz a megelôzô két év adatainak vizsgálatát) leghamarabb csak 2010. július 1-jén tudja elvégezni, így a mikrovállalkozás kritériumainak való meg nem felelés okán – az erre vonatkozó minôsítés feltételeinek hiánya miatt – legkorábban
csak 2011. január 1-jétôl veszítheti el a kompenzációs felárra
való jogosultságát.
Teubel György,
ÚMVP Tanácsadó
(30) 760 0199

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.

NE FELEJTSE EL ADÓJA 1%-ÁT
FELAJÁNLANI! KÖSZÖNJÜK!

RENDÔRSÉGI TELEFON

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

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.

Tordas SE, adósz.: 19820923-1-07

20/969-5963

Bábel Alapítvány, adósz.: 18486874-1-07
Tordasi Polgárôrség, adósz.: 19097439-1-07
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