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ÖNKORMÁNYZATI LAP

KEDVES TORDASIAK!
Változás elôtt áll az ország. A többség szavazataival kormányzásra kerülôk új irányt választhatnak, mely remélhetôleg a felemelkedés, a fejlôdés útja.
Rajtuk múlik, élnek-e a lehetôségekkel,
vagy maradnak „politikusok”. Látjuk és
érezzük, hogy a gazdaságunk csôdben
van, közérzetünk rossz, sokan vannak
elkeseredve. Nem lesznek könnyû helyzetben az újonnan választottak. Több
minden rejtve van még, melyek, ha kiderülnek, mind megoldásra várnak.
Nem lehet tudni, mi az, amit megörökölnek, de a legjobbat kell belôle kihozni, mindannyiunk, az
ország javára.
Errôl nekem egy kicsit a tordasi négy évvel ezelôtti választás jut eszembe. Megkaptuk a bizalmat, hozzáfogtunk a munkához. Sajnos több minden késôbb derült ki, és még a mai napig is érnek meglepetések, melyeket mind meg kellett és kell
oldani. De jó irányba haladunk, a gazdasági egyensúlyunk
helyreállt, nagy léptékben fejlesztünk, amennyire a lehetôség
engedte, könnyítettünk a lakosság terhein. Összefogásaink példaértékûek, minden tordasi büszke lehet az elért eredményre.
Reméljük, országosan is hasonló jó dolgokra számíthatunk. De

ehhez ott is, ahogy nálunk, tennünk kell a dolgunkat, amirôl
hinnünk kell, hogy nem hiábavaló. Hinnünk, hogy nem mások,
hanem a mi javunkat szolgálják. Látnunk kell, hogy nincsenek
„elônyben részesítettek”, takarékos a gazdálkodás, a választottak pedig nem hatalomhoz jutnak, hanem szolgálathoz, a nemzet szolgálatához. De láthatjuk, a mi példánk mutatja, hogy
mûködik. Többen csodálkoznak is, hogyan sikerült ez. A napokban olvastam: Ahhoz, hogy eljussunk a forráshoz, az árral
szemben kell úszni. Bizony ezt kellett tenni, újra kellett szervezni az önkormányzat mûködésének egészét, de kellett hozzá
a lakosság megértése, az összefogása. És ez utóbbi az, ami
egyre nô. Bárkit megkérek bármire a falu érdekében, jön és
teszi a közösségért. Egyesek megpróbálják elhitetni, hogy kétfelé van szakadva a falu. Ez nem igaz! Egyre kevesebben vannak, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy rosszul mennek a dolgok,
a nagy többség már nem ezt látja. Mert minden nyilvános, mindenrôl van információ, mindenki el tudja dönteni a valóságot.
Nem rágalmazni, harcot, széthúzást kell hirdetni, hanem
örülnünk kell az együtt elért eredményeknek, a fejlôdésnek,
Tordas jó hírnevének. Tennünk kell a jót, a dolgunkat egymásért! Csak így jutunk elôbbre. Ehhez mindenkit szeretettel
várok!
Juhász Csaba polgármester

PROGRAMOK
VAS ÉS PAPÍRGYÛJTÉS, április 24-én, szombaton 8 órától.
ÓVODAI BEIRATKOZÁS, április 26-án, hétfôn 8-11-ig, április 27-én, kedden 8-11-ig, április 28-án, szerdán 15-16.30-ig.
(részletek a 11. oldalon).
ISKOLAI PÓTBEIRATKOZÁS, április 28-án.
LOMTALANÍTÁS, április 28-29-én.
TORDASI MAJÁLIS - SPORTNAP, május 1-jén a sportpályán és környékén (részletek a 12. oldalon).
BABA-GYERMEK HOLMIK BÖRZÉJE, május 8-án, szombaton délelôtt a mûvelôdési házban (részletek a 12. oldalon).
IV. BÁRKA ZENEI FESZTIVÁL, május 15-én, szombaton 16 és 21 óra között a sportpályán (részletek a 13. oldalon).
ÉLETMÓDKLUB, május 20-án, csütörtökön 17 órától a mûvelôdési házban. Vendég Gyuri bácsi, a bükki füvesember.
(részletek a 12. oldalon).

Április havi mottó: „Magyarország polgárai legyôzték a reménytelenséget, ...megmutatták, hogy Magyarország
egységes, ...munkát, rendet és biztonságot akar.” (Orbán Viktor)

Elkészült az új iroda!

Önkormányzati hírek

Mialatt kint a zord téli idôjárás volt az úr, belül elkészült a
Tordasi Hivatal új pénzügyes-anyakönyves helyisége. A festés
után a laminált padló lerakását és az iratokat tartó polcrendszer
megépítését az önkormányzati brigád tagjai közül Pável Vilmos és Zéman Attila végezte a többiek segítségével. Az eredmény önmagáért beszél, köszönjük mindenkinek a munkáját,

Képviselô-testületi ülés, 2010. március 22.
A Képviselô-testület elfogadta
- a Tordasi Polgárôrség 2009. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatóját,
- a Sportegyesület 2009. évi önkormányzati támogatásának
felhasználásáról szóló tájékoztatóját,
- az Építéshatósági Megállapodást a módosításokkal,
- a Helyi Építési Szabályzat módosítását.
A Képviselô-testület úgy döntött, hogy
- nem támogatja Ráti Péter ökoturizmussal kapcsolatos gyúrói
vállalkozásának kérését,
- támogatja a Csillagfürt lakókert területén kialakítandó játszótér létesítését, és a lakókert közepén elhelyezkedô önkormányzati területet (hrsz: 1003) felajánlja hasznosítására,
- támogatja az Agárdi Pop Stranddal kötendô, a nyári koncerteken a tordasi lakosok kedvezményérôl szóló megállapodást,
- 1 millió forinttal támogatja a Tenisz szakosztály pályafelújítását és a fûtéshálózat helyreállításának munkáit.
Zárt testületi ülés, 2010. március 22.
Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi választási iroda vezetôjének elôterjesztése alapján Tordas 1. számú szavazatszámláló bizottságába az alábbi személyeket választotta meg:
Tagok: Márkusné Varga Judit, Benkei Tamás, Sármásy Zoltánné
Póttagok: Barnák Lászlóné, Erdélyi Rita, Milichovszkiné Szalai Ilona, Tódor Dénes, Weinelt László

aki ebben részt vett! Az átköltözések miatt lehetôség nyílik további három iroda átfestésére, a meglévô riasztó hálózat falon
belüli elrejtésére, és a jövônek megfelelô, korszerû internet hálózat szintén falon belüli kialakítására. Ezért ezeknek a munkálatoknak az idejére kérem további türelmüket, hiszen mindez
az önök érdekében, a korszerûbb és hatékonyabb ügyintézés
megvalósulásáért készül.
Juhász Csaba polgármester

A 2. számú szavazatszámláló bizottság tagjai:
Tagok: Müller Istvánné, Bodó Attila, Bottáné Böröczffy Erzsébet Juliánna
Póttagok: Farkas Edina, Kunné Szalai Gyöngyi, Szabó Attila

Ön mire költené a falu pénzét?
Az utóbbi idôkben több kritikát kapunk, hogy miért nem
költünk ilyen-olyan fejlesztésekre a falu pénzébôl, ezért szeretnénk egy lakossági felmérést készíteni: önök milyen fejlesztést tartanak legfontosabbnak a 2010-es évben? A lehetséges válaszokat az eddig a Képviselô-testület tagjaihoz érkezett
jelzések alapján állítottuk össze. Nem soroltuk fel azon elképzeléseket, igényeket, amelyekre pályázatot nyújtott be az önkormányzat (régi iskola épülete, mûvelôdési ház, bicikliút, játszótér a sportpályánál).

ADÓBEVALLÁS
Tordas honlapjáról letölthetô a vállalkozók kommunális
adója, és az iparûzési adó nyomtatvány. Kinyomtatva és kitöltve papír alapon beadható a bevallás a 2009. évrôl, 2010. május
31-ig Tordas önkormányzatához.
Lászlóné Szabó Julianna
adóügyi fômunkatárs

1. A Képviselô-testület által elfogadott tervben foglaltak (ld.
Kisbíró márciusi szám: új óvoda + iskola tetôtér beépítése
+ sportpályák fejlesztése + egyéb kisebb fejlesztés)
2. A belterületi utak felújítása (öreghegyi utat is beleértve)
3. Öreghegy fejlesztése, hogy lakható legyen (utak, közvilágítás, ivóvíz hálózat)
4. Tanuszoda létesítése

Telefonközpont a Községházán
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Tordasi Hivatalban
március 1-tôl üzemel az automata telefonközpont. Így mindenkinek lehetôsége van közvetlenül azt a melléket hívni, ahol
szeretné az ügyét intézni. Reméljük így kényelmesebbé és
egyszerûbbé válik az ügyintézés. A központi szám nem változott: 22/467-502
A mellékek a következôk:
1
általános ügyintézés, szociális ügyek
2
víziközmû intézmény
3
adóügyek
4
pénztár
5
hagyatékkal, közgyóggyal, testületttel kapcsolatos ügyek
6
anyakönyv, pénzügy
7
körjegyzô
8
polgármester
9
védônô
Juhász Csaba polgármester

Kérjük, minden háztartásból egy felnôtt (tordasi állandó
lakcímmel rendelkezô) személy küldje el azt az EGY sorszámot, amelyet a legfontosabbnak tart családja. Kérjük adja meg
nevét és címét is. Személyes adatait az adatvédelmi szabályok
betartásával az önkormányzat kezeli.
Válaszát elküldheti:
- e-mailen: penzugyibizottsag@tordas.hu
- sms-ben: +36203718636
- személyesen ill. levélben a községházára: Szabadság út 87.
Véleménye fontos számunkra!
Válaszát 2010. május 15-ig várjuk!

A településôrök telefonszámai:

Hajbin Tímea
A Pénzügyi Bizottság elnöke

Huszti István: 06 20 549 56 59, Gurabi Károly: 06 20 550 0008
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Az országgyûlési választás tordasi eredményei

Folyamatosan bôvülô tartalom: www.tordas.hu

Egyéni képviselô választás

Településünk honlapjának tartalma folyamatosan bôvül.
A hatályos helyi rendeletek, valamint módosításaik egy részének egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthetô a
„Polgármesteri Hivatal” menüpont „Hatályos rendeletek” címszóra kattintva.
Feltöltésre kerültek a korábbi Képviselô-testületi jegyzôkönyvek a „Képviselô Testület” menüpontban található
„Archívum- Testületi ülések 1991-2006” címszó alá. Ezek a
dokumentumok településünk múltjáról sok mindent elárulnak,
de az olvasó tájékozódhat arról is, korábban hogy zajlottak a
Képviselô-testületi ülések, ki milyen álláspontot képviselt a
falut érintô fontos kérdésekben. Mivel 2006. elôtt a jegyzôkönyvek nyilvánosságát nem biztosították, így az érdeklôdôk
elég tekintélyes mennyiségû anyagot olvashatnak most át. A
dokumentumokat tekinthetjük akár a helyi történelem részének
is, ebbôl a szempontból is javaslom olvasgatásukat.
Az „Intézményeink” menüpont alatt az iskola címszónál a
szöveges részben található egy hivatkozás az iskola 2009-ben
indított hivatalos honlapjára, ahol sok hasznos tudnivaló és
friss hír olvasható.
A fôoldalon mindig friss hírekkel és információkat várja
Önöket a község hivatalos honlapja!

1. szk. 2. szk. össz.

Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP) 311 247 558 59%
Horváth András Tibor (MSZP)
106 89 195 21%
Som Tamás Gyula (Jobbik)
64 73 137 15%
Dr. Göblyös István (MDF)
29 23 52 6%
Területi listás választás
1. szk. 2. szk. össz.

FIDESZ-KDNP
MSZP
Jobbik
LMP
Magyar Demokrata Fórum
Civil Mozgalom

290 223 513 54%
84 82 166 17%
64 67 131 14%
57 41 98 10%
11
10 21 2%
8 12 20 2%

Idén is volt TAVASZI FALUTAKARÍTÁS
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett március 20-án a Tavaszi Falutakarításon! A korábbi éveknek megfelelôen a Mûvelôdési Ház elôtt gyülekeztünk, és onnan indultak a csoportok
a település utcáiba. A munkába idén is bekapcsolódtak iskolásaink, akik az iskola környékének és néhány utcának a rendberakásán keresztül gyakorolták környezetünk védelmét. Az Értelmi Fogyatékosok Otthonának lakói pedig már elôzô nap
tették rendbe a Sport u., Somogyi B. u., Vajda J. u., és a Hangya sor egy részét.
Idén a takarítással egy idôben Pápai Gyula felajánlásából
virágosítottuk a falu fôterét is. Az idôjárás kegyes volt hozzánk, így húsvét elôtt két héttel sikerült településünket tisztává
varázsolni. Az eredmény kb. 80 zsák szemét. Ennek több mint
a fele a martonvásári aszfaltkeverô telep és Tordas közigazgatási határa között lett összeszedve. Ez jogilag ugyan Martonvásárhoz tartozik, de a szemét és az egyéb hulladék nagy részét
a Tordasra és Gyúróra érkezôk dobálták el.

Jelentkezzen a Hírlevélre és nyerjen!
Most duplán megéri a tordasi hírlevélre regisztrálni: azon
kívül, hogy elsô kézbôl tájékozódhat a települést érintô hírekrôl, nyerhet is! A május 31-ig jelentkezôk között kisorsolunk
egy MP3 lejátszót!
Hajbin Tímea

Szemétdíj befizetés
Tordas Község Képviselô-testülete nem módosította a szemétszállítási díj mértékét, így a 2010-es éves díj a tavalyival
megegyezik, 10 000 forint + ÁFA.
A díjat negyedévente köteles minden háztartás befizetni, de
az éves díjat egy összegben is lehet teljesíteni. Az elsô negyedéves díj fizetési határideje március 31-én lejárt. Kérjük, aki
még nem teljesítette befizetését, minél elôbb tegye meg a kiküldött csekken, vagy átutalással a következô számlaszámra:
11736082-15363097-06910000
A fizetendô díj egy darab 120 literes kukára vonatkozik.
Amennyiben valakinek több kukára van szüksége, vagy nagyobbat használ, köteles bejelenteni az önkormányzatnál. Településôreink ellenôrizni fogják a kitett kukákat, és szabálysértési eljárást kezdeményeznek mindenki ellen, aki több, vagy
nagyobb kukát helyez ki, mint amit fizet. Ez a szabálysértés is
30 000 forint pénzbírsággal büntethetô!
A 75 év feletti egyedülálló személyek 50 %-ban, a 80 év
feletti egyedülálló személyek pedig teljes mértékben mentesülnek a szemétdíj megfizetése alól. A mentesség az életkor
betöltését követô évtôl érvényes, bejelentés alapján. Kérjük,
aki jogosult a mentességre, személyesen vagy meghatalmazott
segítségével jelentse be a Községházán (személyi igazolvány
szükséges).

Reméljük a tiszta környezet visszatartó erô lesz és elôbb
utóbb mindenki megérti, hogy ezek a területek is hozzátartoznak a lakóhelyünkhöz. Köszönjük mindenki segítségét, találkozunk jövôre!
Juhász Csaba polgármester

A többlethulladék elszállítására szolgáló zsák ára bruttó
495 forint, amely magában foglalja a szállítási és lerakási költséget is. Más zsákokban kitett szemetet a szolgáltató nem szállít el!

Kupakgyûjtô verseny
Osztályok közötti kupakgyûjtô verseny indul az iskolában.
A tanév végéig legtöbb kupakot összegyûjtô osztály jutalomban részesül. Bármilyen mûanyag kupak leadható az osztályfônököknél. A kupakok újrahasznosíthatók, mûanyag termékek
alapanyagaként szolgálnak.
Segítsünk az iskolásoknak a gyûjtésben, védjük együtt
környezetünket!

A beszedett szemétszállítási díj fedezi a szállítási és lerakási költségeket. Ha kevesebb a szemét, kevesebb a fizetendô
díj: szelektív hulladékgyûjtéssel, komposztálással és egy kis
odafigyeléssel csökkenthetjük szemétdíjunkat!
Hajbin Tímea
A Pénzügyi Bizottság elnöke
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szemét csúnya eldobálva, szennyezi a környezetet, és valakinek nehéz munkával kell összeszedni, akkor nem fogja elhajigálni kamasz korában sem a sörös dobozokat. Én személy szerint örömmel figyeltem, milyen lelkesen emelgetik fel a fiúk a
traktorra a zsákokat.
Figyeljük mindannyian a szemetelôket, védjük együtt környezetünk tisztaságát!

Nem bántja a szemét a szemét?
Idén is megszervezésre került az évek óta hagyományos falutakarítási nap. A korai idôpont ellenére sokan gyûltünk össze
március 20-án reggel, hogy nyakunkba vegyük a falut, és megtisztítsuk a sok eldobált szeméttôl.
Az önkéntes szemétszedôk egy csoportja ezúttal nem Tordas belterületét célozta meg, hanem a közigazgatási határon kívül dolgozott, a martonvásári részen. A területen évek óta gyûlik az út mellett a szemét, minden ingázó láthatja az autója,
vagy a busz ablakából. Zavarja a jó érzésû ember szemét a szemét. Persze mondhatjuk, hogy ez a rész igazán nem a „miénk”,
szedjék össze a martonvásáriak! De valóban ôk tehetnek róla,
hogy akik Tordas-Gyúróra mennek, eldobálják menet közben a
kocsiban feleslegessé váló zacskót, csokispapírt, a százával
heverô sörös dobozt, üdítôs flakont, cigis dobozt, McDonald'sos zacskót? Vagy ôk viszik ki a kanyarba zsákszámra a háztartási hulladékot, amit szétszednek az állatok, és szanaszét hever
a használt pelenka, joghurtos doboz, gyógyszer, elem (veszélyes hulladékok!)? Ôk dobják el arrafelé menet a megunt télikabátot, cipôt, széttört levesestálat, ôsrégi turmixgépet, televíziót, monitort, olajos hordót, kályhacsövet, gumibelsôt?

Hajbin Tímea

Kedves tordasi kérdôívezôk, válaszadók,
érdeklôdôk!
Olyan embereket keresünk, akik szeretnének
tenni azért, hogy Tordason a környezetünkre, az
egészségünkre, a természetre nagyobb odafigyeléssel éljünk, csak eddig nem találtak társakat
hozzá illetve nem tudták, hogyan kezdjenek bele. A Nulla Hulladék Program kapcsán elkezdôdött egyfajta munka, amelynek a kérdôívezés részébe már többen bekapcsolódtatok.
Ez most egy új lehetôség lenne arra, hogy közösen leüljünk
és megbeszéljük a további lehetôségeket, hogy mindenki elmondhassa a saját gondolatait, majd együtt tegyünk is valamit!
Kell egy csapat!
A HuMuSz által (eszközökkel, szaktudással, szakemberekkel) is támogatott program 2010. novemberéig tart. SzilikaIván Emôkével (ô ajánlotta Tordast Nulla Hulladék mintatelepülésnek) viszont a hulladékos témát kiegészítve a mi elképzelésünk egy átfogó környezeti szemléletformálás, tájékoztatás,
nem csak a hulladékos problémákról, hanem az energia, egészségvédelem, fenntarthatóság stb. témakörében is. Ehhez és a
Nulla Hulladék Program megvalósításához szeretnénk létrehozni egy csapatot, mely a téma iránt érdeklôdôkbôl, fiatalokból, szülôkbôl, szakemberekbôl, aktív nyugdíjasokból, idômilliomosokból és elfoglalt aktivistákból állna -- egyszóval mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, akinek van kedve részt
venni ebben a hasznos, tanulságos, de ugyanakkor élvezetes
feladatban!
A Nulla Hulladék Programról
2009. ôszén kezdôdött el a folyamat, hogy öt másik magyarországi településsel együtt Tordas is Nulla Hulladék mintatelepüléssé váljon. A budapesti HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség, http://humusz.hu) által támogatott program keretén
belül tordasi és budapesti önkéntesekkel kérdôívezést végeztünk a lakosok körében. A kérdôívek kiértékelésre kerültek
(mely olvasható a Kisbíró márciusi számában), így a lakosság
véleménye, igényei és egy önkormányzati hulladékos adatlap
alapján hamarosan elkészül a Tordasra szabott Nulla Hulladék
Program. A Programot a HuMuSz és a tordasi Önkormányzat
támogatásával mi tordasiak alakíthatjuk, illetve valósíthatjuk
meg.
A Program eredeti célja a településen megtermelt hulladék
csökkentése, de a szelektív hulladékgyûjtésen túlmutatnak az
eszközei: a szemléletformálás, az iskolákban való környezeti
nevelés, komposztálási program, a különbözô rendezvényeken
való megjelenés, sôt saját rendezvények (csere-bere börze,
filmvetítés, egyéb ötletek) is várhatóak a közeljövôben, attól
függôen, mit szeretnénk megvalósítani!

Nem! Ezek a szemetelôk vagy Tordasra, Gyúróra mennek
(ezen az oldalon van több szemét), vagy onnan jönnek, megállnak a félreesô zugban, és kidobálják a hulladékot. Valószínûleg
nem tordasi viszi ki a háztartási szemetet, de akkor ki? Sokszor
tûnôdtem már rajta, mit gondol az ilyen ember? Hogy majd
úgyis összeszedi valaki? Hogy nincs más dolga az önkormányzat alkalmazottainak? Vagy hogy ez nem az én telkem, nem az
én gondom? 40 zsáknyi szemét gyûlt össze a kanyartól az aszfaltkeverô telepig! Ugye megdöbbentô?
Csak egy pillanat mûve eldobni valamit. Ahhoz, hogy helyrehozzuk ezt a röpke pillanatot, oda kell menni, le kell hajolni,
ki kell bányászni a legszúrósabb rózsabokorból - mert mindig
oda dobják -, be kell dobni egy zsákba, és el kell szállítani.
Mennyivel több idô helyrehozni valamit, amit rontó kezek okoznak. A pillanatot nehéz elkapni, nehéz tetten érni a szemetelôket. Éppen ezért közösen kell fellépnünk. Aki meglát egy
autót, amibôl repül a flakon, jegyezze meg a rendszámát! Lehet, hogy legközelebb a parkolóban találkoznak. Vesse fel a
problémát a sofôrnek, magyarázza el, milyen bajt okoz. Lehet,
hogy hat, és legközelebb nem dobja ki azt a flakont...
Egyszer szemtanúja voltam, hogy egy boltba italt beszállító
teherautó rakodója hajította ki a sörös dobozt az elsô kanyarban. Kérem a boltvezetôket, hívják fel a beszállítók figyelmét,
hogy vigyázzanak településünk tisztaságára!
Bár mindenkit köszönet illet a fáradságos munkáért, szeretném külön kiemelni az iskolásokat. A Képviselô-testületi ülésen azt hallhattuk, hogy néhány szülô fel volt háborodva, amiért a gyerekeknek szemetet kell szedni. Bár a kérdést egy
nyugdíjas pedagógus vetette fel, de gyakorló anyaként szeretném én megerôsíteni a felháborodott szülôk felé, hogy nagyon
fontos a gyerekek nevelése szempontjából a köztisztaság, mint
érték tanítása. Ha a gyerek megtanulja kicsi korában, hogy a

Hogyan lehet segíteni?
Elsô lépésként minél több érdeklôdôt szeretnénk keresni:
környezet-, egészségtudatos, és/vagy szervezésben, közéletben
aktív tordasiakat keresünk, akikkel majd néhány találkozó, beszélgetés során létrehozhatunk egy jó hangulatú kis csapatot.
Ha ismersz ilyen szomszédot, rokont, kérlek szólj neki errôl a
lehetôségrôl, bátran add meg neki az elérhetôségemet!
A Nulla Hulladék Program során pedig például ehhez hasonló tevékenységekben lehet segíteni:
- rendezvényszervezésben részvétel
- plakáttervezés, plakátozás
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- tordasi rendezvényeken standolás: ismeretterjesztô játékok,
kérdôívezés, beszélgetés az érdeklôdôkkel - szakmai képzést
és segítséget a HuMuSz biztosít!
- iskolai, környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeken
részvétel
- filmvetítésen, fórumon részvétel
- egyéb programokon (csere-bere börze stb.) részvétel, szervezés
- találkozókhoz helyszín biztosítása
- segítség internetes oldal frissítésében
- szakmai segítségnyújtás
- zöld háztartási szokások, jó példák gyûjtése, bemutatása
- komposztálási programban részvétel
- más ötletek kitalálása és abban való részvétel.

gyobb mennyiségben az avar fordul elô, illetve a fûnyesedék és
az ágak. A gallyak közül a kisebbeket kézzel, a nagyobbakat
ágaprítóval ajánlott feldarabolni kb. 5 cm-es darabokra.
Az eddigiekbôl kiderül, hogy egy nagyon egyszerû eljárásról van szó, aminek a kivitelezése nem ördöngôsség. A komposztálásnál lényegében terepet biztosítunk ahhoz, hogy a természet elvégezhesse a dolgát.
A kerti és cserepes növényeinket olcsón tápanyaghoz juttathatjuk, a kertünk talajminôségét pedig hatékonyan javíthatjuk azzal, ha a kerti és a konyhai zöld hulladékot nem a kukába
dobjuk, hanem felállítunk neki egy komposztkeretet az udvaron. Ezzel akár 30-40 százalékkal kevesebb lehet a háztartási
hulladékunk, ami már a szemétdíj csökkenésében is megmutatkozik.

Ha biztosan tudod, hogy részt szeretnél venni a Nulla Hulladék Program megvalósításában, vagy ha csak érdeklôdsz, és
majd meglátod; kérlek jelezz vissza e-mailben vagy telefonon,
hogy hamarosan megtarthassuk elsô találkozónkat és megbeszélhessük a részleteket!

Tippek a sikeres komposztáláshoz
A lebontást fôleg a talajlakó baktériumok végzik megfelelô
körülmények mellett. A komposzthalom belsô része oxigénmentes, akár 65-70 Celsiusfokos, míg a külsô, hidegebb részben oxigént igénylô folyamatok zajlanak. Gyakori hiba, hogy
hagyjuk felborulni a két folyamat egyensúlyát, vagyis túlsúlyba
kerül az oxigént nem igénylô rothadás, amit a rendszeres – 34 havonta történô – átforgatással lehet elkerülni. Kulcsfontosságú, hogy a komposzthalom nedves legyen, vagyis ne legyen
teljesen elázva, se kiszáradva.
A megfelelô szén- és a nitrogén arány szintén meghatározó.
Mindössze azt kell megjegyezni, hogy a zöld színû hulladékok
(pl. lenyírt fû) és a konyhai maradékok általában több nitrogént
tartalmaznak, míg a barnás színû, fás hulladékban (pl. avar,
gally) magasabb a szén aránya. Ha az egyikbôl kerül a halomra,
akkor a másik típusból is legyen benne. Ugyanígy járjunk el a
nedvesség egyensúlyban tartásánál is: a nedvesebb hulladék
(pl. gyümölcsmaradék) után szórjunk szárazabbat is a komposztra (pl. fakéreg, forgács). Beteg növényeket ne komposztáljunk!

Sáfián Fanni
Nulla Hulladék Program Tordasi koordinátor
safian.fanni@gmail.com
+36 30 328 24 00

A kerti és konyhai hulladékok:
kincsek a komposztálás után!
A jó idô beköszöntével megkezdôdtek a kerti munkák Tordason is, és a metszés után sok kertbôl száll fel tömény füstoszlop. Az ágak, gallyak, a fû és nem utolsósorban a konyhai hulladékok azonban még számtalan értékes növényi tápanyagot
tartalmaznak, amit pazarlás – és környezetszennyezés – elégetni! A továbbiakban a komposztálást szeretnénk kicsit részletesebben bemutatni, mert bár a legtöbben hallottunk már róla
vagy már komposztálunk is, néhány jó tipp vagy érdekes információ mindig jól jöhet!

Mi kerülhet a komposztba?
- a konyhából: a zöldségtisztítás hulladékai, krumpli-, gyümölcs és tojáshéj, káposzta- és salátalevél, kávé- és teazacc,
hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3),
- növényevô kisállatok használt alma,
- a kertbôl: lenyírt fû, kerti gyomok (virágzás elôtt), falevél,
szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fûrészpor;
- kis mennyiségben: toll, szôr, papír (selyempapír, tojásdoboz
feldarabolva, de újságpapír nem!), gyapjú, pamut és lenvászon jól feldarabolva.

A komposztálás egyben hulladékgazdálkodás?
A kukába kidobott hulladékunk egyharmada (!) szerves
hulladék, amelynek nem ott a helye. Külföldön nem véletlenül
nevezik a konyhából és kertbôl kikerülô hulladékot „zöld javaknak”, hiszen a növények számára tápanyagban gazdag
komposzt készíthetô belôlük. A fogyasztói társadalmak által
termelt hulladékmennyiséget pedig drasztikusan mértékben
csökkenteni lehet ilyen módon. Vagyis a komposztálás következménye idôvel akár kisebb szemétdíj is lehet!

Mi nem kerülhet a komposztba?
- festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék, szintetikus, illetve nem
lebomló anyagok (mûanyag, üveg, cserép, fémek),
- ételmaradék, hús, csont, húsevô állatok alma – bár ezek lebomlanak, a fertôzésveszély miatt azonban mégsem ajánlott
a komposztálóba szórni;
- veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (pl. forgalmas
utak mellôl származó növényi hulladék), elem, akkumulátor.

Zöldhulladékból tápanyag – a komposztálás
A komposzthoz nem kell más, mint idô, levegô, napsütés és
elegendô nedvesség. Legfontosabb dolgunk, hogy figyeljünk
ezek megfelelô arányára, így nem következhet be az, ami miatt
néhányan ódzkodnak a komposztálástól, vagyis az erôteljes
szagot árasztó rothadás. Ez ugyanis vészjel, a helyes komposztálás nem jár ilyen kísérôjelenséggel.
A kész komposztban egyáltalán nem felismerhetôk az öszszetevôk, kinézetre a földhöz hasonló sötétbarna anyagot kapunk. Ezt terítsük szét és forgassuk be kertünk földjébe. Cserepes virágokhoz is kiválóan használható tápanyagként. Természetes, ezért ránk nézve is egészségesebb, ráadásul, olcsóbb
helyettesítôje a drága mûtrágyáknak, tápoldatoknak és táprudaknak.

Még több hasznos információ található a HuMuSz következô
oldalán:
http://megelozes.humusz.hu/otthoni_praktikak/komposztaljunk
A cikket Sáfián Fanni szerkesztette
Graczka Sylvia (HuMuSz) cikkei alapján.

Üveghulladék-gyûjtés

Hogyan kezdjünk neki?
A legegyszerûbb megoldás, ha a kert egyik sarkában csinos
kis kupacot készítünk a kerti és a konyhai zöld hulladékból. Aki
ad a formára, számos komposztkeret közül válogathat a piacon,
létezik fából és mûanyagból készült verziója is. Arra kell ügyelni, hogy megfelelô legyen a szellôzése.
A konyhában tanácsos egy tálat kihelyezni, amelyben gyûlhet a szerves hulladék, amit nyáron naponta, télen néhány naponta elég üríteni. A kerti komposztalapanyagok közül legna-

Március közepétôl az üveghulladék gyûjtését is elkezdjük
településünkön. A Községházával szemben elhelyezett 120 l-es
hulladékgyüjtô edénybe lehet a már nem haznált üveghulladékot elhelyezni (kupakok, fedelek nélkül). Ezt az önkormányzat dolgozói rendszeresen ürítik, majd elszállíttatjuk a megfelelô helyre. Kérjük, használják a szelektív hulladékgyûjtésnek
ezt a formáját is! Reméljük így tovább csökken a kommunális
hulladék mennyisége.
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Az enyhébb idô megjöttével nagy ütemben álltunk neki az
óvoda továbbépítésének. A kedvezô idôjárás alatt, a karbantartó brigád egy része befejezte a hátsó rész cserepezését, a kontyolások bevágásait, a kúpcserepezést. Közben befejezôdött a
teljes hátsó rész belsô vakolása, valamint a víz- és csatornaszerelés. Elkészültek az elsô rész teherhordó falazatai, a kiváltók,
és elkezdôdött a födém építése. Hamarosan elkezdôdik a külsô tereprendezés is.

leg segédmunkára – az építkezésen segíteni, akkor azt megteheti Czuczor Bernadettnél a 22/467-502 telefonszámon (5-ös
mellék), vagy személyesen.
Az elmúlt hetek tapasztalata alapján a telefonos megkeresés jól mûködik. Minden hétvégére sikerült megfelelô számú
segítô kezet találni, valamint a megkeresett asszonyok, lányok
nagy lelkesedéssel készítették az erôt adó ebédet. Köszönjük
mindenkinek a segítséget!
Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban
Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szükséges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdése elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt. Általában a kezdési idôpont, eligazítás reggel 8 órakor van.
Személyi igazolványt az ellenôrzések miatt mindenki hozzon magával. A táskákat, iratokat, ruhanemûket a Takarékszövetkezetbôl kialakított melegedôben lehet elhelyezni. Dohányzás csak a kijelölt területen lehetséges.
Megjelenés: hosszú nadrágban, vastag talpú (ha lehet acélbetétes) cipôben. Kesztyût, sisakot, egyéb felszerelést az önkormányzat biztosít. Alkoholt vagy drogot a megjelenés elôtt
és a munkavégzés közben fogyasztani tilos.
A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget bizonyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az önkormányzathoz, ahol fénymásolat formájában lefûzésre kerül.
Hajbin Tímea

Adományok az óvoda építésére
Aki szeretne további adományokkal hozzájárulni az új óvoda
létrehozásához, kérjük fizesse/utalja a Tordas Község Önkormányzata által 2004-ben alapított kiemelten közhasznú közalapítvány támogatások céljára fenntartott számlaszámára:
Tordas Községért Közalapítvány
11600006-00000000-22752262
Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját:
„ÚJ OVI”.
Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét nyilvánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közleményben:
„nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnöke.
Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány címére:
- befizetô neve
- címe vagy székhelye
- adószáma, adóazonosítója
- a befizetés összege és idôponja
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.

Ahogy korábban már írtunk róla, módosultak az óvoda tervei. A takarék épületének a megvételével lehetôség nyílt arra,
hogy melegítô konyha helyett egy korszerû fôzôkonyhát építhessünk egy megfelelô méretû ebédlôvel. A hátsó csoportszobai rész nem változott, viszont az utca felé került a konyha,
mely az ebédlôvel kapcsolódik a meglévô épületrészhez. A
kettô közé került a bejárat egy kisebb vizesblokkal, így az
ebédlôt önállóan is meg lehet közelíteni, ezért alkalmas lehet
kisebb rendezvények lebonyolítására is. Az óvónôket és dajkákat kiszolgáló helyiségek (irodák, öltözôk) a korábbi változatnak megfelelôen most is az emeletre kerültek.

Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befizetheti ugyanerre a számlaszámra. Támogatását köszönjük!
Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan

Juhász Csaba pogármester

Mint azt korábban ígértük, az új óvoda építésével kapcsolatosan felmerülô, közérdeklôdésre számot tartó kérdésekre a
Kisbíró hasábjain válaszolunk. Amennyiben újabb kérdés merül fel, kérjük jelezzék a kisbiro@tordas.hu e-mail címen, vagy
személyesen a képviselôknél, önkénteseknél!

Önkéntesek az új óvodáért – már 274-en jelentkeztek!
Az önkéntesek összesített listáját a Községházán kezelik,
és Czuczor Bernadett telefonon keresi meg a jelentkezôket az
idôpontegyeztetés végett. Azért szükséges az egyeztetés, és
azért nincs meghirdetve a munka, mert egyszerre túl sokan
nem tartózkodhatnak az építkezésen, illetve bizonyos munkafolyamatok nem igényelnek tömeges részvételt. Ha valaki elôre jelezni szeretné, hogy melyik hétvégén jönne szívesen – fô-

ujovinklesz.blog.hu
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❶ Homlokzat az udvar felôl
❷ Homlokzat az utca felôl
❸ Homlokzat az evangélikus parókia felôl
❹ Földszinti alaprajz

Óvoda homlokzatok
és földszinti alaprajz
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Mibôl építünk új óvodát?

Irodabútorokat kaptunk az új óvodához

2009. és 2010. az építkezés évei Tordas életében. Nagyon fontos intézményi
bôvítésbe kezdtünk, amely egy sok éve
halogatott problémát, az óvodai férôhelyek számának növekedését oldja meg.
Az önkormányzat csak azért tudott
hitel felvétele nélkül, 100% önerôvel belevágni a három csoportos óvoda és iskolai ebédlô, konyha építésébe, mert a
2007. év végére a csatornaberuházás
jogtalan állami támogatásai után járó kamatok elvonása után kialakult katasztrofális pénzügyi helyzetet egy év alatt sikerült stabilizálni.
A pénzügyi helyzet javítása nem vakszerencse kérdése, fôleg nem, ha egy önkormányzatról van szó. A mi önkormányzatunk nem nyert ötöst a lottón, milliárdos mecénások sem siettek segítségünkre. A pénzügyi helyzet stabilitását tudatos döntésekkel, az alkalmazottak türelmével, megértésével, munkájuk növekedésével, a lakosság egy jó részének tevékeny segítségével tudtuk biztosítani.
Mindannyian láthatjuk, hogy az erôfeszítéseknek meglett
az eredménye. A pénz nem minden természetesen, de az alapanyagokra biztosított anyagi forrás segítségével elindulhatott
egy folyamat: az emberek látva az erôfeszítéseket, a fáradozást, és a jó célt, egymás után álltak munkába falujukért, a gyerekekért, a szép környezetért. Tordason ismét van összefogás!
Ennyi ember egyszerre – pártállástól függetlenül – már rég
dolgozott egy közös célért!
Akik nem követték esetleg az elmúlt években figyelemmel
Tordas pénzügyi helyzetét, az alábbiakban felsorolom milyen
forrásokból építkezünk fôleg. Természetesen a mûködési kiadások is nôttek az elmúlt években (fôleg az energia-árak, az
infláció sokszorosával) az alapnormatívák pedig csökkentek,
így erre is fedezetet kellett találnunk, ezt a folyó költségek
visszavágásával értük el. Nem voltak például több százezer
forintos külföldi utak, a fénymásolás költségét csökkentettük,
az öreghegyi szemétszállítást és a hivatali számítógép javításokat ingyen oldottuk meg, a víziközmû intézményre nem fizetünk bérleti díjat, stb.

Az épülô óvoda költségét minden eszközzel szeretnénk
csökkenteni annak érdekében, hogy minél elôbb elkészülhessen, és birtokba vehessék a kicsik. Ezért kérünk minden egyes
építôanyagra tíz-húsz (esetenként még több) ajánlatot, ezért
kérjük a szakembereket és a lakosságot, hogy amennyire idejük és elfoglaltságuk engedi, segítsenek az építkezésen, ezért
veszünk fel a közmunkaprogram keretein belül több embert a
hétköznapi munkákra, ezért próbálunk minden kisebb pályázati lehetôséget is kihasználni, ezért keresünk adományozókat.
Több helyrôl hallottam már, hogy civil szervezeteknek,
egyházaknak ajánlották fel költözés vagy cégfelszámolás miatt
elhagyott irodahelyiségek bútorait különbözô vállalatok. Gondoltam próba-szerencse, nálunk is elkélne az új óvoda kiszolgáló helyiségeiben, az óvónôk, dadusok öltözôiben, irodákban
néhány jó állapotban lévô bútor, de nyitott polcos, alacsony
szekrények jól jönnének a csoportszobákban és a foglalkoztató
helyiségben is. Elküldtem hát egy kör-emailt azzal a felhívással, hogy ha valakit tud felszámolás alatt álló, vagy elköltözô
cégrôl, akkor jelezze. Sokszor ugyanis a szállítás és szétszerelés költsége több, mint a használt bútorokért kapott összeg.
Pár nap múlva kaptam is az elsô telefont: egy belga cég jelezte, szívesen rendelkezésünkre bocsátja bútorait, ugyanis éppen kiköltözött egy bérelt irodából. Még örült is a felajánló,
hogy jó helyre kerülhetnek feleslegessé váló, kiváló állapotban
lévô irodabútorai. A szállításról sem kellett nekünk gondoskodni: a felajánló megoldotta, hogy a szekrényeket, íróasztalokat és kiskonyhát lapra szerelve Szentendrérôl ide szállítsák,
csak meg kellett mutatni, hová tegyék le.

Források az óvoda építésére:
- Az óvodát kistérségi fenntartásba adtuk 2 éve (mûködési változás alapvetôen nem történt): kb. 8 millió forint
- Iskola Gyúróval történô összevonása 2 éve (mûködési változás alapvetôen nem történt): kb. 27 millió forint
- Helyi adók növekedése 2 év alatt összesen (2008. dec 31-ig):
34 millió forint (ebbôl 13 millió telekadó, 6 millió helyi iparûzési adó, 5,5 millió építményadó, 5 millió kommunális adó,
4,5 millió gépjármûadó)
- A Polgármesteri Hivatal dolgozói egyéb juttatásainak megvonása: életbiztosítás, szemüvegpénz, üdülési hozzájárulás:
kb. 1,5 millió forint
- Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának megvonása 2
évre: kb. 4 millió forint
- Községgazdálkodás létszámának csökkentése 7-rôl 3 fôre (a
feladat ellátására pályázatokon indulva több milliós támogatást nyertünk): kb. 13 millió forint
- A körjegyzôség megalapításának következtében megszûnt
jegyzôi állással kapcsolatos megtakarítás (a volt jegyzô 2006os bérével számolva 3 évre): kb. 17,5 millió forint

Nagyon örülünk a felajánlásnak, ezzel is több százezer forintot spóroltunk. Ezúton köszönjük Hegedûs Mónikának és
Kecskés-Orosz Annának az ügyintézést! A felajánlónak külön
levélben nyilvánítjuk ki köszönetünket.
Kérem, aki tud hasonló lehetôségrôl, jelezze a Községházán, vagy küldjön e-mailt címemre: octg@freemail.hu (a köremail szövegét is szívesen elküldöm).
A felajánlásról egy idézet jut eszembe Böjte Csabától: „Aki
nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé.”
Hajbin Tímea

Mint látjuk, összesen 105 millió forintos többlet maradt a
kasszában az elmúlt 2-3 évben. Ebbôl ki kellett fizetnünk az
elôdeink által felvett 25 milliós hitelkeretet, amelyet 2008.
ôszére sikerült megszüntetni. Így a maradék 80 millió forintot
költhetjük beruházásra.

TORDAS.HU HÍRLEVÉL
Ne maradjon le a legfrissebb információkról!

Hajbin Tímea
A Pénzügyi Bizottság elnöke

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
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tért a hagyományokra, azok tiszteletére, a szokásokra. A két
igazgató helyettes egyrészt az alsó tagozatra vonatkozó ismereteket mondta el, másrészt a mûvészeti iskola tevékenységét
ismertette.
Március 25-26-án iskolánk 4. és 8. osztályos tanulói egy
nemzetközi felmérésben vettek részt, amely részben az olvasási és szövegértô képességüket, részben a természettudományos tantárgyakban nyújtott teljesítményüket vizsgálta.
A tavaszi szünet beköszöntése elôtt idén is megrendeztük a
már hagyományos „Nyuszi kupa” labdarúgó tornát, amelyen
iskolánk diákjai mellett a gyúrói tagiskola diákjai is részt vettek. Eredmények:
1 – 4. osztály:
A – csoport
I. hely Manchester Nyulak (3. osztály)
II. hely Csoki Nyuszi (2. osztály)
III. hely Sajnovics Nyulak (4. osztály)
IV. hely 1. osztály

ISKOLAI HÍREK

Az eredmények:

Ismét elrepült egy hónap, sok eseménnyel, rengeteg tennivalóval. Március 15-én a mûvelôdési házban méltó
módon emlékeztünk az 1848-as forradalmi eseményekre.
Évek óta részt veszünk a pázmándi
iskola Kempelen napjain, illetve meghirdetett területi versenyein. Így tettünk ebben a tanévben is, s most is elmondhatjuk, hogy eredményesen szerepeltek diákjaink, méltó módon képviselték iskolánkat.

- Osztályok matematika versenyében
Takács Anna 1. o. tanuló II. helyezést ért el
- Versmondó verseny (két diákunk indult a versenyben)
Takács Réka 2. o. tanuló különdíjat kapott
Májer Milán 4. o. tanuló II. helyezést ért el.

B – csoport
I. hely Vadnyulak (4.osztály)
II. hely Gyúró
III. hely Barcelona (2. osztály)

- Mezei futóversenyben szintén ügyeskedtek diákjaink. A körülbelül 50 induló versenyzô közül a miéink a következôket
teljesítették:
I. korcsoport, fiúk:
1. Györke Norbert 2. o.
2. Sebestyén Ákos 3. o.
4. Kónya Bálint 2. o.
7. Turú András 2. o.
18. Boldizsár Botond 3. o.
20. Szécsi Robin 3. o.
21. Halenár Gergely 2. o.
23. Takács Szilárd 2. o.
II. korcsoport, fiúk:
20. Májer Milán 4. o.
41. Pollák György 4. o.

5 – 8. hely:
I. hely Gyúró
II. hely Részleges Hasonulás (8. osztály)
III. hely Vadnyulak (6. osztály)
IV. hely Rózsaszín párducok (7. osztály)
V. hely Sördögök (5. osztály)

I. korcsoport, lányok:
6. Kleman Noémi 2. o.
7. Laboranovits Anita 2. o.
14. Milichovszky Zita 3. o.
18. Szabó Imola 3. o.
26. Takács Viktória 3. o.

Március 30-án a Duna televízió munkatársai felvételt készítettek a mûvészeti iskola énekes-táncos növendékeivel.
Április 1-jén a Fruitmarketing Kft. egyik munkatársa almával és természetes gyümölcslevekkel kínálta diákjainkat. Ennek felhívó szerepe volt, fogyasszanak gyermekeink minél
több gyümölcsöt, törekedjünk a tiszta, tartósítószer nélküli
gyümölcslevek fogyasztására.
A tavaszi szünet április 9-ig tartott. Így a szünet után április
12-én találkoztunk ismét, remélhetôleg mindenki kipihenve,
egészségesen fogott az újabb feladatokhoz, hiszen április 16-át
tûztük ki, hogy megünnepeljük az új iskola felavatását. Kerek
évforduló ez – 20 év.
Az iskola honlapján, a Tordas honlapon, plakátokon hirdettük, hogy szeretettel várunk minden volt diákunkat, mindenkit, akinek szívében él még iskolánk emléke.

II. korcsoport, lányok:
14. Csapó Dalma 4. o.
16. Bokros Blanka 4. o.
21. Halenár Henrietta 4. o.
28. Könyves Kata 4. o.
30. Beloviczky Berta 4. o.

Felsô tagozatban a következô eredmények születtek:
13. Holhós Bernadett 6. o.
13. Kalamár Botond 6. o.
13. Kondor Dániel 7. o.
13. Valóczki Bianka 8. o.
15. Szabó Gábor 5. o.
16. Szelei József 7. o.
17. Varga Balázs 6. o.
18. Csapó Patricía 6. o.

Hadd búcsúzzak Sík Sándor gyönyörû versének néhány sorával:
„Megértem azt is, aki nem ért engem,
Tudok ölelni múltat a jelenben,
És akarom ölelni a jövôt,
S szolgálatára magamat jelentem.

A meghirdetett rajzpályázaton a következô eredményeket
érték el:
I. Vízi világ
1. hely Kunsági Kinga 2. o.
Weinelt Veronika 3. o.
3. hely Szigeti Bálint 2. o.

Szolgálatára embernek, világnak,
Nagy Istenemnek , kicsike hazámnak,
Vén magam helyett örökösökül,
Fiúk, fiaim, titeket ajállak.”

II. Óriások és törpék
2. hely Laboranovits Anita 2. o.

Somfai Sándorné igazgatóhelyettes

Különdíjas: Gál Máté 4. o., Devecsai Márk 4. o.

Judo - Cselgáncs

Diákjaink a megérdemelt jutalmakat a záró Gálaesten vehették át, ünnepélyes keretek között.

Április 3-án szombaton a Honvéd - Kipszer Tüzér utcai
Küzdôsport Centrumában került sor a második Bukfenc-kupa
megrendezésére. Három tanítvánnyal vettünk részt a versenyen és örömünkre mindhárman dobogós helyezést értek el.

Március 20-án, szombaton iskolánk részt vett a Falutakarítási programban, megtisztítottuk iskolánk udvarát, közvetlen
környékét. Jólesô érzéssel fejeztük be a napot, látva a tiszta,
rendezett környezetet. A gyerekek szívesen, jó hangulatban
dolgoztak az osztályfônökök irányításával.
Március 23-24-én nyílt tanítási napon vártuk a kedves szülôket, az érdeklôdôket. Szülôi Fórumot tartottunk az aulában,
ahol igazgató úr ismertette iskolánk fôbb jellemzôit, fizikai
adottságait, azt az irányvonalat, melyet iskolánk képvisel. Ki-

Eredmények:
II. hely Kleman Noémi (24 kg)
II. hely Ráti Petra (40 kg)
III. hely Kónya Bálint (28 kg)
Kalamár Domokos testnevelô, edzô
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hogy ez a megoldás nem a korszerû oktatás megteremtését
szolgálja. A felszólaló Toman József tordasi tanácselnök mellett ült. Fiatal volt és bátor. Hiába rángatták a kabátja úját (sic),
hogy ne beszéljen.
Csend lett hirtelen, majd az altábornagy úr (akkor még elvtárs - a szerk. megjegyzése) megígérte a tervek áttekintését.
Még Mórocz altábornagy képviselôsége és Taubel György
megyei tanácselnöksége idején a tordasi iskola megépítésének
javaslata bekerült a megyei fejlesztési tervekbe.
Évtizedek múltak volna el a létrehozásáig, de az 1985–86os gyúrói események (közös tanács megszüntetésének gyúrói
kezdeményezése, az új iskola helyének kijelölése, ezzel együtt
a gyúrói régi iskola helyére új iskola építése) ennek folyamatát
felgyorsították. Taubel György megyei tanácselnök megígérte
a gyúrói (Claps rendszerû) 4 tantermes iskolát, de kényszerbôl
elôre kellett hozni a tordasi iskola kérdését is, mert a gyereklétszám miatt Tordason már négy helyen tanítottak, délelôtt és
délután is. A gyúrói iskola 1986-ban elkészült. Ebben az évben
a tordasi iskola terveztetése is megkezdôdött. Ekkor kapta meg
a tervezésre a lehetôséget Tamás Gábor, a Makovecz Tervezôiroda fiatal tervezôje. Csakhogy egy valakik által futtatott, budapesti nagy tervezôiroda is tervezett, mégpedig a 80-as évek
jellegzetes, elôgyártott szerkezetû, emeletes kockaiskoláját tervezte meg. A Fejér megyében mûködô, egyedi terveket bíráló
bizottság Tamás Gábor tervét elvetette, kijelentvén, hogy
„Ilyen tervek nem valók egy kis faluba.”Az akkori tordasi tanács-testület viszont Tamás Gábor terve mellett döntött!
A jelenlegi iskola helyén (kb. a mostani aulánál) volt egy
szobakonyhás parasztház. Az új iskola építése ennek a lebontásával kezdôdött. Tanácselnök már nem volt, mert a közös tanács elnöke lemondott. A tanácselnöki feladatot felváltva a tanácselnök-helyettesek látták el. Elôször Vranek Ottó gyúrói tanácstag, utána Farkas János késôbbi polgármester és a vb-titkár
irányításával, az akkori tordasi döntéshozók – a teljesség igénye nélkül: Németh Tibor, Dávid György, Takács János, Bedi
Ferenc, Fehér István, Peyer Károly, Rózsavölgyi István, Puskás Imre, Kunsági László, Varga Károlyné, Varga Ilona, Majer
Jenôné, Toman József, Kövi József, Farkas János, Farkas Istvánné, Stiaszni Sándorné –, a nyugdíjas Toman József tanácselnök vezérletével és sok tordasi segítségével, elkezdték a
munkát. Toman József a kis fehér cipzáras táskájával a hóna
alatt szervezett, vezetett, tárgyalt. Jegyezte, ki mennyi közösségi munkaórát vállal és végez el. Sokan vállaltak és teljesítettek 100–200 munkaórát.
Ebben az évben a Hazafias Népfront Országos Tanácsa
Tordas községnek adományozta a társadalmi munka szervezéséért és eredményes végrehajtásáért járó oklevelet. Közösségi
munkát az iskola építése után az udvar és a környezet rendezésében végzett a lakosság.
Az építkezés 1987-ben kezdôdött. Ünnepélyes alapkôletétel nem volt, még fényképek sem készültek. A beruházás kivitelezôje, nem kis árcsata után (még Makovecz Imre is ott volt
Erdôháton, az ártárgyaláson) az MTA Erdôháti Kísérleti Gazdasága lett. A bekerülési költség mintegy 21-22 millió forint
volt.
Az iskolát 1989. augusztus 19-én délelôtt adták át. Avatóbeszédet mondott Pasztner Frigyes, a Fejér Megyei Tanács
Mûvelôdési Osztályának vezetôje. Érdekessége az átadásnak,
hogy az elôzô napi óriási felhôszakadás miatt az iskola melletti
földfeltöltés még laza volt, így a belsô udvar felôli tetôrôl lefolyó víz a falon áttörve az aulába áramlott, s szép lassan csordogált az avatóbeszédet mondó lába alatt. Ez a váratlan esemény sem törte meg az ünnepség varázsát.
A tordasi emberek szemében büszkeség csillant, amikor a
gyermekek birtokba vették az új iskolát.
Iskolánk életében a következô legnagyobb változás a 2005ben történt, amikor egy nagyon lelkes kis csapat (pedagógusok, a tordasi önkormányzat Képviselô-testületének és a kulturális és oktatási bizottságának tagjai) az év ôszére megteremtette helyi mûvészeti oktatást is.
Húsz éves iskolánk épülete a Tordason 1767-tôl folyó oktatásnak méltó terévé vált.

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
A MÛVÉSZETOKTATÁS 2010. évi programtervezete
Április 28. szerda (várhatóan ez az idôpont) Országos Csoportos Néptánc Tanulmányi Verseny elôdöntô, Székesfehérvár
Május 10. Hangszer és táncbemutató koncertek (Tordas-Gyúró, iskola-óvoda)
Május 21-25. Csíksomlyó, Gyimes kirándulás
Május 28-29. Országos Csoportos Néptánc Tanulmányi Verseny (továbbjutás esetén) döntô, Kecskemét
Június 7-12. Év végi vizsgák. 12. szombat néptánc vizsga zenészekkel! (Ez egyben a Tordasi Kulturális Nap is!)
Augusztus 24-28. VIII. Szûcs Béla Tánctábor
A március bôvelkedett programokban, melyeken növendékeink és tanáraink részt vettek.
Klasszikus furulyásaink március 8-án Szentendrén, a VII.
Czidra László furulyaversenyen kaptak szép elismerést színvonalas szereplésükért: Kovács Nikol, Szabó Réka, Kónya Kitti,
trióban, Benedek Kata szólóban.
Március 24-én Sárosdon a Furulyások Megyei Találkozóján
még felléptek fiatalabb tanítványaink is: Pók Zsófia, Cselikovics János, Boldizsár Botond,
Benedek Panna.
Tanáruk: Fersch Andrea
Március 19-én a Megyei Népdaléneklési Versenyen Soponyán a tordasi területi elôdöntôrôl továbbjutott gyermekek közül arany minôsítést nyert: Dudás Eszter, Erdélyi Kristóf, Sárossy Gyula. Ezüstöt: Antal Luca, Benkei Sára, Turú András és
a Kankalin, Csillagfény (Gyúró), Magyarbôdi énekegyüttesek.
Bronz fokozatot kapott Szabó Réka. A megyébôl induló 85
produkció közül az iskolánkból mindenki éremmel tért haza.
Tanáruk: Domak Anikó
Március 26-án a IX. Ürömi Gyermek Nemzetközi Népzenei és Néptánc fesztiválon lépett fel a Tordasi Pillikék gyermek
néptánccsoport kisebb korosztálya magyarbôdi játékokkal és
táncokkal, 26 fôvel. A zenekíséretet a Tüzifa népzenei együttes, citerásaink szolgáltatták Domak Anikó vezetésével.
Március 27-én szombaton a XXIX. Országos Táncháztalálkozón a Papp László Budapest Sportarénában adtak kiskoncertet népzene szakos tanulóink és szóló táncosaink a „Tágasságot
nekünk is” zeneiskolások népzenei koncertje c. program keretében. Tanáraik: Domak Anikó, Kovács Márton, Nagy Zsolt.
Minden fellépônek, tanárnak, szervezônek, szülônek köszönjük a segítséget, a felkészítést, a munkát, hiszen csodálatos
élményben részesülhettünk növendékeink produkciói által.
Április 15-18. között Gyimesbôl fogadtuk testvériskolánk
tanárait és tanulóit, akik részt vettek a „20 éves az új iskola”
rendezvényein.
Németh Ildikó
EMLÉKEZÉS A TORDASI ISKOLA SZÜLETÉSÉRE
Tordas község jelképévé vált az 1986-ban tervezett iskola.
Születését sok tordasi ember akaratának köszönheti. Kérdeztem és megmaradt okmányokban kutattam. Hogy is volt?
Egy Martonvásáron, 1980-ban tartott jelölôgyûlésen, dr.
Mórocz Lajos altábornagy (a Dunántúli Hadsereg fôparancsnoka) parlamenti képviselôvé jelölésén elmondták, hogy Fejér
megye egyik nagyberuházásaként épült martonvásári általános
iskola a környezô települések iskolás gyermekeinek is otthona
lesz, mert nagyszerû és korszerû, s mert beüzemelése után
megoldja majd Baracska, Kajászó, Tordas és Gyúró iskolásainak oktatását, koncentrálja a gyerekeket és a tanerôt.
A hivatalos hozzászólásokon túl valaki jelentkezett. Valaki,
aki nem volt a bejelentett hozzászólók között, aki meg merte
jegyezni, hogy a terv kigondolói mindennel foglalkoztak, csak
a gyerekekkel és a falvakkal nem. A hozzászóló felvetette,
hogy a felépült iskola kicsi, hogy abban a megnevezett települések gyerekei nem férnek el, hogy nehezen megközelíthetô, s

Fellelt okmányokból és a visszaemlékezésekbôl: Toman Ilona
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Köszönet az ovisok nevében

Kedves Olvasók!

Három fiam közül a két nagyobbat - másik 11 tordasi kisgyermekhez hasonlóan - mi is a martonvásári Szent László
kistérségi óvodába tudtuk csak beíratni a tordasi helyhiány
miatt. A parkolóban minden reggel nagy a forgalom, az autók
már teljesen kijárták az óvoda elôtti beállókat. Sajnos esôs
idôben megállt a víz, és a gyerekek már reggel összesározták
magukat, mire megérkeztek az óvoda öltözôjébe.
Ezen a gondon segítettek tordasi vállalkozók és a tordasi
önkormányzat, akik a tavaszi szünet alatt murvát terítettek a
parkoló teljes területére.
Szeretnék köszönetet mondani a 13 tordasi kisgyerek és
szülei nevében Rácz Józsefnek, aki ingyen biztosította a murvát, Kovács Árpádnak, aki felajánlotta a szállítást, és az önkormányzatnak, hogy biztosított két közcélú munkavállalót egy
órára, hogy segítsenek a szétterítésben!

Áprilisi könyvismertetômben az egészséggel, az egészség
megôrzésével kapcsolatos könyveket ajánlok elsôsorban a figyelmükbe.
Manapság egyre többeknek okoz gondot a felgyorsult életritmus, az állandó idôhiány, a határidôkkel felszabdalt mindennapi rohanás. Sokan napról napra úgy éljük az életünket, hogy
jelentôs stresszhatásoknak vagyunk kitéve. Ezeknek a hatásoknak számottevô hányada kivédhetô, ha felismerjük ôket.
A Stresszkönyv: avagy hogyan legyünk egészségesek és
energikusak a stressz ellenére is címû kiadvány nyilván nem
szavatolhatja, hogy garantáltan kizárhatjuk életünkbôl a
stresszt, de ezeknek a helyzeteknek a kezelésében segítségünkre lehet.
Ôsi eszközöket és életmódbeli tanácsokat elevenít fel a
Destressz jóga c. könyv, amelyek kis gyakorlással bárki számára elsajátíthatók. Képessé válhatunk arra, hogy nyugodtak
maradjunk, lecsendesítsük a bennünk folyó zajt, hogy békésen
aludjunk, és hogy életünk eseményeit pozitívabb szemlélettel
közelítsük meg.
Egészségünkkel, közérzetünkkel kapcsolatos gondjaink
esetén sokat érhet, ha kéznél van egy hathatós segítséget jelentô szer, illetve eszköz: a Házipatika ebben adhat tanácsot.
További könyvek:
Toldy Csilla: Meditáció a mindennapokban
Kliment Emília: Tények és hazugságok az egészségrôl
Kliment Emília: Otthoni gyógynövényhasználat
Toldy Csilla: Kismamajóga
Kenéz Kira: Babavárásom naplója
Kenéz Kira: A fogyásról és a jó közérzetrôl szülés után

Gergály Katalin
egy tordasi anyuka
Tejdesszertet és tejitalt kaptak az iskolások, óvodások
Ezúttal az iskolában és az óvodában került szétosztásra a
HUMANA forgalmazója által felajánlott, közel 700 csomag
gyümölcsös tejdesszert és tejital. A szervezést és adminisztrációt ezúttal is Hajbin Gergelynek köszönhetjük, a szállítást
Juhász Csaba polgármester úrnak; Hajbin Tímeának, Kalamár
Mártának, valamint Milichovszkiné Szalai Ilonának pedig a
szétosztásban nyújtott segítséget.
Továbbra is szívesen fogadjuk az élelmiszer-adományokat,
így kérek mindenkit, hogy keresse fel Tordas Községért Közalapítvány kuratóriumának tagjait, amennyiben ilyen lehetôség
tudomására jut. Természetesen az Alapítvány a szétosztott adományról igazolást állít ki annak érdekében, hogy a szigorú elszámolású élelmiszerek felhasználását az adományozó el tudja
számolni a hatóságok felé. A megsemmisítésre szánt, le nem
járt szavatosságú élelmiszerek így nem vesznek kárba.

A könyvek az LPI Produkciós Iroda kiadásában jelentek
meg, és Tóth József felajánlásaként kapta a könyvtár. Nagyon
köszönjük! Az ajándék könyvek között számos egyéb témájú
is van, ha ellátogatnak a könyvtárba, biztosan találnak kedvükre valót.
Mindenkit szeretettel várok!

Erdélyi Gábor
a Tordas Községért Közalapítvány elnöke

Varga Szabolcsné

Óvodai hírek

Fôzzünk játszóteret!
Az akció 2010. augusztus 15-ig tart!
Gyûjtsük a Knorr Delikát8 termék
vonalkódjait és nyerjünk játszóteret
gyermekeinknek!
2010-ben 6 játszóteret sorsolnak ki,
1 további játszóteret a legtöbb pályázatot beküldô település nyer, egy pedig
automatikusan azé a településé lesz,
ahonnan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb beküldés
érkezik. Minél több pályázattal indul egy-egy település, annál
nagyobb az esélye, hogy az 5 regionális sorsoláson vagy az országos sorsoláson a szerencsés nyertesek között szerepel (Fejér
Megyébôl a beérkezési határidô május 27.), illetve az utolsó
két játszótérért folytatott küzdelemben is az élre törhet.
A vonalkódok leadhatók az óvodában, iskolában, mûvelôdési házban, és a családi vegyesboltokban.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Szent László Regionális Óvoda
Tordasi Tagóvoda
Az óvodai beíratást
2010. április 26-án, hétfôn 8-11-ig,
április 27-én, kedden 8-11-ig,
április 28-án, szerdán 15-16.30-ig tartjuk.
Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal gyermekük
- születési anyakönyvi kivonatát
- lakcímkártyáját
- TAJ kártyáját
Köszönjük: Sebe Éva

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

HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYÛJTÉSE TORDASON
hulladék
Papír
PET palack
Sütôolaj
Szárazelem
Lejárt gyógyszer
Üveg
Mûanyag kupak

FELHÍVÁS!

leadási hely
Papír-írószer-ajándék bolt (Szabadság út 26.)
Értelmi Fogyatékosok Otthona
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Óvoda - tároló
Községháza, Iskola
Gyógyszertár, Biopatika (Somogyi B. u. 16.)
Községháza elôtti gyûjtôedény
Iskolában az osztályfônököknél

Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,
kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán (22 467 502),
vagy a településôröknél (06 20 549 56 59, 06 20 550 0008)
- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél (06 30 630 8777)!
Juhász Csaba polgármester
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te-fehér fényképeket A/4-es méretben kérjük beadni. A képek
leadási határideje 2010. május 5, mûvelôdési ház. A legjobbnak ítélt képekbôl kiállítást rendezünk!

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI
Programok
április
23. péntek
24. szombat
28. szerda
május
8. szombat

19:00 Filmbarátok Klubja
10:00-12:00 Maszat Alkotói Klub
19:00 Filmbarátok Klubja
Baba-gyermek holmik börzéje (9:00-12:00)
Kinôtt, megunt baba, gyermek holmik cseréje,
árusítása. Asztalfoglalás elôzetesen a mûvelôdési házban! Az árusítás a lakosságnak ingyenes, kereskedôknek 500,- Ft/asztal.
Sok szeretettel várjuk Önöket!
Olvasó sarkot szeretnénk kialakítani a mûvelôdési házban,
ehhez kérjük segítségüket! Örömmel fogadjuk, ha kiolvasott,
de még megkímélt állapotú magazinját, havi, vagy heti újságját
behozza, vagy postaládánkba bedobja! Könyvespolcain porosodó, de olvasásra váró könyveit is szívesen fogadjuk!
Köszönettel vesszük, ha gondol ránk bútorvásárláskor, régi, de megkímélt foteljeit, ülôgarnitúráját is szívesen fogadjuk!

20. csütörtök Életmódklub
Vendég: Gyuri bácsi, a bükki füvesember

Köszönettel: Németi László kulturális szervezô

Filmbarátok Klubja
A klub célja, hogy kellemes szórakozást nyújtson, lehetôséget adjon kapcsolatok építésére, barátságok kialakulására. Ehhez már csak Ön, Te hiányzol! Találkozzunk szerdánként és
péntekenként!
Vetíteni tervezett filmek: a részletekrôl érdeklôdjön a
klubtagoknál, vagy a mûvelôdési házban!
Filmbaráti üdvözlettel: Németi László kulturális szervezô

TORDASI MAJÁLIS-SPORTNAP
2010. május 1.
Sportpálya és környéke
7:00
8:00

A fôzôcsapatok helyfoglalása a parkolóban
A fôzôverseny kezdete
IV. Tordas Duatlon regisztráció
9:00
Duatlon indulás
10 km kerékpározás,
2 km (3 kör) futás (7-50 év, hölgyek, férfiak)
1 km (1,5 kör) futás (50 év feletti hölgyek, férfiak)
10:00 Májusfa állítás, Pillikék táncegyüttes mûsora
10:30 Maszat Alkotói Klub kézmûves foglalkozása
11:00 Aerobic
11:30 Duatlon eredményhirdetés
12:00 Judo bemutató
13:30 Méta verseny
15:00 Babszem Janka a Trambulin Színház elôadásában
16:00 Tûzlángja együttes koncert
17:00 Razzia együttes koncert
18:00 JOHARA Hastánccsoport Ercsi ékkövei
18:30-21:30 Fergeteges utcabál a Pedrofon Swing & Rock
& Roll Show Band-del!

17:00 Személyes találkozás Gyuri bácsival.
Kérdezni lehet tôle a megelôzéssel és gyógynövényes gyógyítással kapcsolatban. Közben az
érdeklôdôk megvásárolhatják a gyógyfüveket
és Gyuri bácsi gyógynövényes könyveit.
19:00 Gyuri bácsi elôadása a népi gyógyászat
gyógynövényeirôl és használatáról.
Kedd esténként Tordasi Asszonykórus próbái.
Nyitva tartás:
hétfô: 13:00-20:00
kedd: 9:00-20:00
szerda: 13:00-20:00
csütörtök: 9:00-20:00
péntek: 13:00-21:00
szombat: 9:00-12:00
hétvége: rendezvények esetén

Egész nap légvár, ügyességi játékok, vetélkedôk!
Bemutatkozik a:

mûvelôdési ház tel.: 22/467-530
kulturális szervezô tel.: +36-20-359-77-36
A 2009-es Fotópályázat képei továbbra is megtekinthetôek
a mûvelôdési házban!
A május 10-i Madarak és Fák Napja alkalmából újra várjuk
képeiket! Téma: A természet testközelbôl. A színes vagy feke12

költséghatékonyság jegyében. Ezzel kapcsolatosan hamarosan
pályázatot nyújtunk be, melynek elôkészítése Veres Andrea és
Teszár Tamás munkája nyomán már a végsô fázisban van.

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Itt a tavasz, nyílnak a virágok, irány a kert, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az interneten ilyenkor is számtalan
érdekességet találunk. Alább néhány javaslat a hûvösebb, esôsebb tavaszi napokra.

Amennyiben a településünkön országosan a legmagasabb az
egy fôre jutó napenergia hasznosítás, akkor Tordas lesz a Napkorona díj 2009 birtokosa. A magas presztízsértékû díjnak és a
médiavisszhangnak köszönhetôen a település országos és európai megítélése is pozitívan változik.

1. www.iranymagyarorszag.hu – Az egyik leglátogatottabb hazai programokat bemutató weboldal. Látnivalók, szálláshelyek, programok. Ne feledjük, itthon otthon vagyunk!

Hajbin Tímea

2. http://fesztival.itthon.hu – 2010 a fesztiválok éve, itt egyben
megtalálható valamennyi. Facebook tagoknak, a közösségi oldalon is folyamatosan érkeznek a friss hírek. Tessék lájkolni!

IV. BÁRKA
ZENEI FESZTIVÁL

3. http://buvosszakacs.blog.hu – Ha utazás és Magyarország,
akkor gasztronómia. Az egyik legjobb gasztro blog, a bûvös
szakács, ajánljuk.

Tordas
2010. május 15., 16-21 óráig

4. www.costes.hu – Michelin csillag végre Magyarországon! A
Costes, ahol ünnep lehet egy ebéd vagy egy vacsora, a tökéletesre törekszik. Úgy tûnik, sikerül is…

„Minden élô dicsérje az Urat!” (Zsolt 150,5)
Helyszín: szabadtéri színpad (sportpálya)

5. www.hir24.hu – Új, kompakt híroldal a Sanomától, ahol a
napi komoly információk keverednek a bulvár tartalommal.
Gyors, rövid hírek olyanoknak, akik sietnek.

Fellépnek:

6. www.juj.hu – Ha inkább csak a bulvár érdekli, sztárok, botrányok, partik, és mindezt video tartalomként szívesen nézi,
akkor Önnek készült a juj.hu.

Juhász Csaba és barátai
Róka Móka Mesetára:
Szent György és a sárkány

7. http://bl.tv2.hu – Vége felé közeledik a labdarúgó bajnokok
ligája, jön az izgalmas végjáték. Kövessük együtt Hajdú B.
blogjával és igyunk közben néha egy Heinekent.

Nagy-Kasza József és Heni
Awakening Dance Corporation táncszínház:

8. www.futas.net – Akinek a foci nem, az legalább fusson. Külön hasznos azoknak, akik a tavasszal újra elszánták magukat.
Cikkek, albumok, futó naptár.

VilágCirkusz
This end up együttes
Lakatos Project

9. http://gramofon.nava.hu – A Neumann-ház azért hozta létre
a Gramofon Online-t, hogy ismertté tegye a magyar népszerû
kultúra egy letûnt formátumban megôrzött hangdokumentumait. A bemutató ezen mondatát javaslom ízlelgetésre: „A gramofon, a rádió elôtti korszak internete”.

A zenekarok között: elôadások, vásár, kézmûves foglalkozások

10. http://adoegyszazalek.lap.hu – Sajnos 10 adózóból mindössze 4 él a befizetett adó1%-ának nonprofit szervezetek felé
történô felajánlással. Segítsen Ön is a lapon megjelentetett
szervezeteknek az 1% gyûjtésében!

A tordasi gyülekezetek és az
Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Idén is biztatok mindenkit, akinek van kedvenc weboldala
és megosztaná, küldje el és bekerül a következô „Webre fel!”
ajánlóba. Jó böngészést!

Jelentkezzen a TORDAS.HU
hírlevelére és nyerjen!

✔

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

Most duplán megéri a tordasi
hírlevélre regisztrálni: azon
kívül, hogy elsô kézbôl
tájékozódhat a települést érintô
hírekrôl, nyerhet is!

Beneveztünk a Napkorona Bajnokságba!
Tordas benevezett a Napkorona Bajnokságba, hogy megmutassuk, Magyarországon itt
a legmagasabb az egy fôre jutó napenergia
felhasználás!
Tordas területén a beérkezett adatok szerint
6 lakóépületen, 1 gazdasági épületen és 1
közintézményen található napkollektor jelenleg, így összesen 123 m2-nyi napkollektor felülettel szállhatunk versenybe a Napkorona Bajnokságon, melynek nyertesét hamarosan kihirdetik.
Sajnos már nem vehettük figyelembe, de az új óvoda használati melegvíz elôállítását is napkollektoros rendszerrel kívánja
az önkormányzat megoldani a környezettudatosság és a

A május 31-ig jelentkezôk
között kisorsolunk egy MP3
lejátszót!
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Szeremley Béla, a Hangya Szövetkezeti Együttmûködés elnöke következett, aki a dánok példájára hivatkozva az Új Hangya-mozgalom lehetôségeirôl beszélt. Janzsó Tamás, a Magyar
Önkormányzatok Európai Szövetségének elnöke, a helyi ipari
parkokról, a kistérségi és a régióbeli együttmûködési lehetôségekrôl szólt. Süller Zsolt evangélikus lelkész az egyháznak a
helyi közösség életében betöltött szerepét emelte ki.
Ebédszünet után Varga István, a Magyar Adófizetôk Országos Szövetségének alelnöke új pénzügyi finanszírozási lehetôségeket tárt fel, valamint pénzhelyettesítô megoldásokat javasolt. A debreceni dr. habil Juhász Csaba egyetemi docens beszámolt az Agrártudományi Centrum oktatásról. A határon túliak üzenetei is elhangzottak, az erdélyi vendégek székelykeresztúri gazdaságuk Hangya-múltjának felelevenítésével fejezték ki együttmûködési készségüket, velük együtt magyarországi gazdálkodók – Tordasról, Gyúróról, Válról, Martonvásárról - Derecskei János vezetésével tartottak gazdafórumot.
Dr. Szabó Zoltán, a Hangya Szövetkezeti Együttmûködés
titkára értékelte a jelenlegi helyzetet és a piacépítés nehézségeit ismertette.
Az Új Hangya mozgalom rendezvényt Balogh Gyula zárta
be.

KERESZTÁLLÍTÁS
2010. március 26-án, pénteken, Emmanuel („velünk az Isten”) neve napján, nagyhét elôtti pénteken többen összegyûltünk, hogy a katolikus templom elôtti térrôl énekelve felsétáljunk a Fajtakísérleti Állomás kerítése melletti fakereszthez. Az
elôdeink által állított kereszt elkorhadt, a rajta lévô Krisztus
öntvény is erôsen megkopott. Hála az összefogásnak, sikerült
megújítani a kereszténységnek e szép szimbólumát.

HANGYA TÖRTÉNELEM
A Hangya Szövetkezet 50 ezer korona alaptôkével alakult
1898. január 23-án, Budapesten. A szövetség vezetésével a kor
egyik kimagasló pénzügyi-közgazdasági tekintélyének számító Almási Balogh Elemért bízták meg, aki 38 éven át volt a
Hangya Szövetkezet vezérigazgatója. A Magyar Gazdaszövetség 1900-ban, Kassán tartott kongresszusán megfogalmazta,
hogy a magyar gazdaságért és a magyar államérdekekért létesüljön közgazdasági egyetem. Munkássága során 1900-ban
csaknem száz, 1905-ben mintegy félezer, 1911-ben pedig már
ezer Hangya-szövetkezeti üzlet mûködött hazánkban.
Tordason már 1904-tôl létezett a Hangya Szövetkezet. Saját boltja is volt. A helyi hitelszövetkezetet 1910-ben alapították.
A szövetkezeti mozgalom egységes, összefogó szemléletet
teremtett az országban. És Tordas faluban is értékeket teremtett, pedig akkoriban jelentôs pénzhiány és nélkülözés volt a
hazánkban. Az 1938-ban épült a Hangya Kultúrház ma a községi mûvelôdési ház. A szövetkezés eredményeként Tordas lett
az – Almási Balogh Elemérrôl elnevezett – elsô magyar Hangya mintafalu. Ahol 1940-ben létrejött a Hangya szövetkezés
koncepcióját tanító országos továbbképzô központ, majd 1942ben a mai tornaterem, orvosi rendelô, óvoda és étkezô.
A Hangya-szövetkezeteknek a háború elôtt Magyarországon már 700 ezer tagja, 4 ezer üzlete, több mint kétezer tagszövetkezete és negyvennél több ipari – fôleg feldolgozóipari
– létesítménye volt. Az akkori magyar gazdaságnak hozzávetôleg egyharmadát tartotta kézben a Hangya, amely 1947-ig
mûködött. Az értékeket megtartó szorgalom, összefogás, öszszetartozás, a szellem azonban – ami vitathatatlanul Hangyaörökség – megmaradt.
Tordason 1989-re – Makovecz Imre közremûködésével
Tamás Gábor tervei alapján – közös erôvel épült az iskola impozáns épülete. Ezt a stílust követve létesült a szabadtéri színpad. A teniszöltözô és a buszvárók sora közösségi munkával,
egy-egy vállalkozó nagyvonalú adakozásából született. A Hangya-szellemiség, Almási Balogh Elemér munkásságának kutatása ás feltárása a kilencvenes évekre maradt, szobrának emlékét is fellelve újra öntették azt. A Hangya születésének 100. és
a mintafalu avatásának 60. évfordulójára, 1998-ra felelevenítették a Hangya szokásokat, 2000-ben a magyar Millennium
jegyében újra felavatták Almási Balogh Elemér szobrát. Azóta
minden ôsszel Hangya napokat tartanak. Korábban koszorúzással, termékbemutatóval és vásárral, 2008-tól egész napos
színes programokkal várják az érdeklôdôket. Jelenleg társadalmi összefogással új háromcsoportos óvodát építenek.
A szokások megtartásában, az összetartozásban, a Hangya
szellemi értékek megôrzésében Tordas mindig élen járt és jár.

Köszönjük Erdélyi Gábornak, akitôl az eredeti méretnek
megfelelô fakeresztet kaptuk és dolgozóinak, akik ezt elkészítették. Köszönjük Cseh-Szombathy Balázsnak és Kása Rózának, akik a Krisztus szobrot átfestették. Köszönjük az önkormányzat kibôvült karbantartó brigádjának, akik összeállították,
kiásták és a helyére betonozták Tordas egyik régi-új jelképét,
és kialakították a környezetét. Legyen ez mindenki számára
jel, a szeretet jele!
Juhász Csaba polgármester

ÚJRAINDULT A HANGYA
Az Amerikai Magyar Klub március 26-án Tordason Új
Hangya Mozgalom konferenciát kezdeményezett, egy családi
hagyomány tiszteletére és emlékére. Az esemény célja volt a
magyar érdekelt gazdáktól, vállalkozóktól, szervezetektôl tapasztalatot szerezni, és velük együtt egy új, példamutató országos Új Hangya modell kialakítását elkezdeni. A konferencia
üzenete Hangya gyökerek – magyar jövô, illetve a Balogh Elemér Szövetkezeti Mintafalu mai kornak megfelelô aktualizálása volt.
Az eseménysor az 1898-ban alapított Hangya Szövetkezet
vezérigazgatója, Almási Balogh Elemér 2000-ben avatott
szobrának megkoszorúzásával kezdôdött. Cifka János, a Tordas Értékmegôrzô, Fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke, Derecskei János, a Fajtakísérleti Állomás volt igazgatója, Balogh Gyula, a Hangya-alapító Almási Balogh Elemér unokája, az Amerikai Magyar Klub elnöke mellett meghívott erdélyiek is koszorúztak.
A konferencián a fôasztalt a Hangya-szövetkezés oktatása
egykori vezetôjének, Cseh Ferencnek a lánya, Cseh Sára (az
énekes Cseh Tamás, Tordas díszpolgárának nôvére) által, az
üdvözletével együtt küldött virág díszítette.
Juhász Csaba polgármester köszöntötte a vendégeket és beszélt az utóbbi évek tordasi történéseirôl és a tervekrôl. Balogh
Gyula megnyitó beszédében a megújuló Hangya-mozgalom
céljairól és családjának magyaroknak tett támogatási ígéretérôl
számolt be. Az Amerikában kitüntetett, President Reagan-Truman díjas dr. Horváth János országgyûlési képviselô, korelnök
a Hangya szövetkezeti múltjáról beszélt. Dreisziger Zsuzsanna, a klub elnökhelyettese, aki a konferenciát vezette, az amerikai tapasztalatcsere és képzés, valamint a kölcsönös bizalom
jelentôségérôl szólt.
Toman Ilona helytörténeti kutató egy, a Hangya-mozgalomról készített, erôsen cenzúrázott rövidfilmet mutatott be és
ismertette a történeti tényeket, amelyekrôl e cikk végén olvashatnak.

Toman Ilona - Juhász Csaba
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Kedves Szülôk!

RECEPT

Amint azt Önök is tapasztalhatták, a védônôi szolgálat sok
változáson ment keresztül az utóbbi években. Három és fél év
kihagyás után újra munkába álltam március hónapban, teljes
munkaidôben. Köszönteni szeretném mindazokat, akikkel elôzôleg már kapcsolatban álltam és azokat, akiket a távollétem
alatt vettek gondozásba a helyettesítô védônôk. Igyekszem minél hamarabb felkeresni mindenkit, hogy megismerhessem a
szülôket, leendô szülôket és gyermekeiket.
Szeretnék köszönetet mondani a helyettesítô védônôknek,
akik 2006. júliusa óta ellátták a Tordas-Gyúró körzetet helyettem. Rehus Évának, Téglás Verának és nem utolsó sorban Dolinka Zsoltné Évának.
A tanácsadási rend megváltozott, kérek mindenkit, hogy
azt legyenek szívesek megtekinteni és megjegyezni a félreértések elkerülése érdekében! Sok változás történt a védônôi feladatokat illetôen, néhányat szeretnék megismertetni Önökkel.
Megszûntek az eddig megszokott óvodai vizsgálatok, helyettük lépett életbe az életkorhoz kötött vizsgálatok sorozata.
Ez azt jelenti, hogy már nem vizsgáljuk csoportosan az óvodásokat, hanem a szülôk hozzák el gyermeküket a tanácsadóba
az aktuális hónapban, amikor a gyermek betölti a 4 éves, 5 éves
és 6 éves kort. (Ennek értelmében 2010. áprilisában azokat a
gyermekeket vizsgáljuk, akik 2006., 2005., 2004. áprilisában
születtek.)
Ezek a vizsgálatok nagyon fontosak, hisz kiszûrhetjük azokat az elváltozásokat, amelyek idejében felismerve korrigálhatóak, valamint a megfelelô fejlôdést, az iskolakezdést és a tanulást befolyásolhatják (pl. hallás- és látásvizsgálat, stb.). Nagyon fontos! Minden gyermek védônôi vizsgálaton is át kell
essen attól függetlenül, hogy a gyermek vagy háziorvosa is
elvégzi a státuszvizsgálatot. Erre azért van szükség, mert a két
vizsgálat nem teljesen azonos! Ezeket a vizsgálatokat szerdánként 14:00 és 15:00 óra között végzem, idôpont egyeztetéssel.
Igyekszem minden szülôt felkeresni az adott hónapban,
akiket nem találok otthon, azok számára értesítôt hagyok a
postaládában, vagy az óvodában. Az értesítô tartalmazni fog
egy felajánlott idôpontot, amennyiben ez a szülônek nem felel
meg, abban az esetben egy másik nap kijelölését kérhetik telefonon. Igyekszem rugalmasan megoldani a problémákat, de
idôhiány miatt nem áll módomban mindenkihez egyenként alkalmazkodni.
Státuszvizsgálat szükséges még a 4 hetes, 3 hónapos, 6 hónapos, 1 éves, 2 éves, 3 éves gyermekeknek az aktuális hónapban. Ôket a csecsemô- és gyermekvédônôi tanácsadáson vizsgálom meg, szintén törekedve arra, hogy elôzetes idôpont
egyeztetés elôzze meg a vizsgálatot, mert szeretném elkerülni
a zsúfoltságot (szerda 9:00 és 11:00 óra között).
A másik változtatást az elôször jelentkezô kismamák esetében vezettem be. Mivel a Terhesgondozási könyv kiállítása
sok idôt vesz igénybe, kérek minden leendô édesanyát, aki ez
ügyben keresne föl, hogy elôzetesen kérjen idôpontot, mert a
tanácsadási idôbe nem fér bele egy ilyen hosszadalmas feladat
elvégzése. Szeretném elkerülni a hosszú várakozási idôt.

„Addig még úgyis hoz valamit az élet...”
Ha szilveszterkor nem, az évnek ezen a napján, ha számvetést
nem is, de mustrát biztosan tart minden nô. Lehet, hogy csak
félárnyékban, kicsit távolról szemlélve, de a bátrabbak elôveszik
a nagyítós tükröt és az elé állva.
Szép tavaszi napon születtem, amikor kinyíltak már a tulipánok, a rügyek kipattantak a fákon. Ha a naptárt nem figyelném,
a szemembôl csorgó könnybôl, amit a mogyorófáról lógó kis
kukacok csalnak belé, könnyen rájövök, öregebb lettem egy
évvel.
A bátrabbak, vagy talán a merészebbek közé tartozom, így
elôvettem a nagyítós tükröt. Mire kinôttem a fiatalkori pattanásokat, jöttek a szarkalábak, ami kimondottan tetszik, és a pigment
foltok, nevezzük szeplôknek, nagyobbacska szeplôknek. Mégiscsak jobban hangzik aranyosan szeplôsnek lenni, mint a kevés
folyadékfogyasztás miatt, kiábrándítóan májfoltosnak.
Azt mondják, az ôszülés alkati kérdés, kérdés az, kinek az
alkata. Az enyém, hogy ôszülô típus vagyok, vagy a gyerekeimé,
hogy ôszítôek? Az énektanárom azt mondta, egy pár ôsz hajszálat
köszönhetett nekem, állítólag ôszítô típus voltam...?! A kicsi
rám ütött, a szemöldököm is ôszül.
Ôszülök és ráncos vagyok, állítólag érett. Nem is értem, miért a feszes pirospozsgás almát nevezzük érettnek, és nem a
ráncosat. Melyik is a kívánatosabb?
Szeretem a koromat, soha nem gondoltam, hogy élvezni fogom. Sok új dolgot hozott az eltelt év. Újra munkába álltam,
hivatalosan is dolgozó nô lettem. Elkezdtem néptáncot tanulni,
lovagolni, és a régen hajmeresztônek tûnô ötleteket, sajátot és
másokét is, gátlástalanul megvalósítani.
Ez vonatkozik a fôzésre is. Kipróbálni furcsának tûnô párosításokat. Mostanában a balzsamecet az, amit szívesen fogyasztok ezzel-azzal. Az év végén már ajánlottam a balzsamecetes
májat, azóta ettem fügés balzsamecetöntettel locsolt vaníliafagylaltot, csorgattam epermártásos túrógombócra. (Itt az ideje
elhasználni a fagyasztóból a gurulósra fagyott epret, nemsokára
jön az új!) Most a születésnapi Sacher tortám csokoládébevonatába fogom ismét belekeverni. Természetesen kipróbáltam
már, így a siker biztos lesz.
BALZSAMECETES SACHER TORTA
15 dkg vajat kikeverünk 74 gramm porcukorral, 9 tojás
sárgájával, 15 dkg, gôz fölött felolvasztott étcsokoládéval, 8
dkg kristálycukorral, és 16 dkg liszttel.
A tojások fehérjét kevés sóval kemény habbá verjük, egy
pár kanállal kiveszünk belôle és fellazítjuk a tésztát, majd óvatosan beledolgozzuk a maradék habot. Vajazott, lisztezett kapcsos
formában, 180 °C-on szép rugalmasra sütjük. A sütôbôl kivéve,
még melegen kettévágjuk, és házi baracklekvárral megkenjük.
A tortalapot egymásra helyezzük, és a tetejét is meglekvározzuk.
Amíg hül, elkészítjük a mázat. 50 ml vízben 11 dkg porcukrot
elkeverünk és felforraljuk. A tûzrôl levéve felolvasztunk a szirupban 15 dkg jó minôségû étcsokoládét, 6 dkg vajat és 2-3
evôkanál balzsamecetet.
A kihûlt tortát viszatesszük a torta formába, és ráöntjük a
mázat. Nem csorog le a tortáról, hanem szépen eloszlik rajta a
máz. Nyilván a kerülete kisebb a tortának, mint a formának, így
pont annyi csurog végig az oldalán, hogy a teljes dermedést követôen gusztusos, cukrászokat meghazudtoló tortát kapunk.
Isten éltese a születésnaposokat, és jó étvágyat a vendégseregnek!

Jó egészséget kívánok mindenkinek!
TANÁCSADÁSI REND
szerda:
9-11 önálló védônôi tanácsadás csecsemôk és gyermekek részére (védônôi státuszvizsgálatok, mérés, tanácsadás)
11-12 orvosi tanácsadás Dr. Kertész Tamás háziorvossal (orvosi státuszvizsgálatok, védôoltások)
12.30-14 önálló védônôi várandós tanácsadás (a kiskönyvvel
rendelkezô kismamák rendszeres vizsgálata), terhesgondozási könyv kitöltése elôzetes telefonos bejelentkezéssel
a várakozás elkerülése érdekében (kb. háromnegyed órát
vesz igénybe)
14-15 fogadóóra
A 4, 5 és 6 éves gyermekek státuszvizsgálata elôzetes telefonos egyeztetéssel.

Kunsági Gabi

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!

Révész Mónika védônô (Tel.: 06-70-430-33-07)
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Ha majd a bôség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!

Tordasi érték- és hagyományôrzés?
Néhány esetet kivéve alig éreztem azt, hogy a Tordas Értékmegôrzô Egyesület némely tagjai valóban az egyesület nevében megfogalmazott célért dolgoznak.
Emlékeztetôül: tordasi születésûként és azóta itt élôként
nem emlékszem, hogy valaha, valakik is tordasi értékmegôrzôknek nevezték volna magukat. Érzésem szerint ez bizonyos
kirekesztést sejtet azokkal szemben, akik nem tartoznak a csoporthoz.
Tordas soha nem volt teljesen egységes nézetei megvallásában. Itt most nem a politikai nézetre gondolok, még csak a
vallási különbözôségre sem. Egységes volt azonban egymás
megbecsülésében, az önzetlen egymást segítésben. Ez persze
nem jelenti azt, hogy néha ne lettek volna konfliktusok a tordasiak között, a lovagiasság szabályait azonban soha sem szegték
meg. A település vezetôit, bizonyos bíráló észrevételek megjegyzése mellett, midig tiszteletben tartották.
Sajnálattal látom, hogy ma ez nem így van. Sôt, az utóbbi
években az egymás elleni megnyilvánulást lehet idônként
megállapítani. Ilyen volt a Polgármesteri Hivatal elôtti tüntetés, a jelek járdára festése, a kerítés- és gépkocsi rongálás.
A rendszerváltás idején a község akkori vezetôi elindítottak
egy lapot, a Kisbírót, a címmel emlékeztetve a kisbíróra, aki
dobszóval hívta egykor a település lakóit az ismertetésre szánt
szövegek meghallgatására. A községi lap mintegy másfél évtizedig tökéletesen betöltötte a feladatot, amire létrehozták.
A legutóbbi önkormányzati választás azonban a választók
arkaratából jelentôs változást hozott az önkormányzat összetételében. A vezetési koncepció is újat hozott, ami sokak nemtetszését váltotta ki, így az önkormányzatban egy eddig nem
létezô ellenzék alakult ki, az egység megbomlott.
A nézetkülönbségek teljes szakadáshoz vezettek, olyannyira, hogy az ellenzék (azok, akik a Kisbírót megalapították) elképzeléseinek közlésére létrehozott egy új lapot, Tordas Értékei néven, amely ma is mûködik, színesebbé téve a lakosság
tájékoztatását.
Véleményem szerint a tájékoztatás viszont sokszor pontatlan, néha nem tûnik valódi ismertetésnek, sôt, egyenesen félretájékoztatás!
Sok esetben mintha az öndicséret zengéi is kiolvashatók
lennének egyes cikkekben.
Véleményem szerint több esetben a személyes sértés határát súrolták a megjelent írások.
Felmerülhet azokban, akik az ezen írásban leírtakat magukra veszik, hogy ellenséges érzések vezették a gondolataimat.
Tévednek, ha ezt hiszik!
Ennek ellenkezôje vezérelt, hiszen Tordasnak az az érdeke,
hogy ez a kettôsség megszûnjön.
Ezt most nehezen tudom elképzelni, hiszen amíg az önkormányzat vezetésével egyetértve, Tordas lakóinak nagy része
együtt húzza (óvodaépítés, iskola bôvítés, faluszépítés, stb.),
addig mások, nem valós ellennézetek hangoztatásával, ellenkezô irányba húzzák a szekeret.
Írásom mottója Petôfi Sándornak a XIX. század költôihez
írt verse:

És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell.
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe.
(Pest, 1847. január.)
Ezen mély gondolatok figyelembe vételével kezdjen írásba
mindenki!
Ha valaki úgy érzi, hogy írásommal megsértettem, bocsánatát kérem, nem bántó céllal írtam le gondolataimat.
Tisztelettel: Varga Sándor
Anyák napja alkalmából
ezzel a verssel köszöntjük az édesanyákat

Imádság az édesanyákért
Istenem, áldd meg százezerszer ôket:
a hôsöket, a némán szenvedôket,
kiket nem csodál tán e büszke élet,
pedig ôk szövik fénnyel át az éjet:
picike lángok.
Ôk puha kézzel elsimítanak
minden göröngyöt a lábunk alatt,
s anyaszívükkel melengetik lágyan
a világot.
Istenem, áldd meg százezerszer ôket:
a hajnalcsókra elsô ébredôket,
kiknek sohasem sok az áldozat,
és nem kevés, amit az élet ad.
Tûrnek csendesen,
s ha néha-néha lelkük megremeg,
ó azt nem tudják meg az emberek,
s ôk hordják szótlan, mosolygón a tôrt
egy életen.
Istenem, áldd meg százezerszer ôket:
a bús szívvel is mindig éneklôket,
kiknek nyomában új kikelet ébred,
pedig nekik csak könnyet ad az élet.

Ne fogjon senki könnyelmûen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.
...
Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan,
Kétségbeesve tengenek.

Hôsök, szent Csodák,
nem tündökölnek a világ elôtt,
s nem tudja senki, mily nagy szentek ôk,
de homlokukon én látom, látom
a glóriát.
Hegyi Éva verse
TORDAS NAPTÁR
Az Önkormányzat a tavalyi naptár kedvezô fogadtatásán felbuzdulva ismét elkészíttette a község életét bemutató falinaptárt. Kérjük, hogy akinek nem sikerült átadnunk, a Községházán, ügyfélfogadási idôben vegye át! Köszönjük!
16

rényebb beavatkozást tesznek lehetôvé: a teljes úthálózaton
egész évben egyszer, a fôutak mentén pedig összesen kétszer
kaszálnák le a növényzetet.
Az MK reményei szerint az utazók komfortérzetét valamelyest javítja majd, hogy a tavalyinál is nagyobb figyelmet szentelnek a kátyúk felszámolásának. Az elsôsorban a mellékutak
kátyúzásánál alkalmazott hideg javítóanyagokból az idén 17
ezer tonna felhasználását tervezik – ami több mint háromezer
tonnával haladja meg a tavalyi mennyiséget. A félmeleg, illetve meleg kátyúzóanyagokból a 2009-es 46,7 ezer tonna után
több mint 47 ezer tonna felhasználásával számolnak. A balesetveszélyes felületi hámlások, sekély kátyúk javítására pedig
2579 tonna helyett háromezer tonna javítóanyagot szánnak.

Kevesebb jut a közutakra
Nincs elég pénz kaszálásra, kátyúzásra
Elkerülte a fizetésképtelenné válást a Magyar Közút: a társaság leszerzôdött idei feladataira. Az Útpénztártól várt kerete
azonban hozzávetôleg a fele az országos közutak elôírt legalacsonyabb szolgáltatási színvonalú kezeléséhez szükséges öszszegnek.
Újabb lyukkal húzza beljebb a nadrágszíjat idén a Magyar
Közút Nonprofit (MK) Zrt. A 30 ezer kilométeres állami közúthálózat állapotáért felelôs cég a tavalyinál is kevesebb pénzt
kap az Útpénztárt kezelô Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központtól (KKK). A finanszírozási szerzôdést megkötötték,
így a társaság elfogadott üzleti tervében már szó sincs az igazgatósága korábbi határozatában még szereplô május végi fizetésképtelenné válásról. Ehelyett azt írják: a közútkezelô likviditása külsô források nélkül is biztosított. Ami azonban nem
jelenti azt, hogy az utakról a lyukak is egy csapásra eltûnnek.
A „közlekedésbiztonságot közvetlenül érintô téli síkosságmentesítési, hóeltakarítási, nyári kaszálási és burkolatjavítási
munkák elvégzését sem teszi maradéktalanul lehetôvé” az a
mintegy 27 milliárd forint, amit az Útpénztár fizet az idén a
MK Zrt.-nek – olvasható a társaság üzleti tervében. A tavalyinál mintegy 2,4 milliárd forinttal szerényebb keretbôl, a burkolatok és mûtárgyak jelenlegi állapota mellett, átlagos idôjárási viszonyok között csak a legszükségesebb közútkezelôi feladatokra futja.
Ami azt jelenti, hogy az MK minden igyekezete ellenére
még a közlekedési tárca rendeletében elôírt legalacsonyabb, C
szolgáltatási szintet sem tudja majd biztosítani az országos
közúthálózaton. Ehhez ugyanis az útpénztári elôirányzat csaknem kétszeresére, mintegy 50 milliárd forintra lenne szüksége.
Amitôl a társaság forrásai még más bevételeivel együtt is,
jelentôsen elmaradnak.
Az MK 2010-ben összesen 37,5 milliárd forint bevételre
számít – hozzávetôleg 2,7 milliárd forinttal kevesebbre a 2009re tervezett 40,2 milliárd forintos bevételnél. Ráadásul az Útpénztár keretét ehhez is 1,78 milliárd forinttal kell kiegészíteniük a központosított megrendelések alapján végzett feladatok
bevételeinek. További 1,2 milliárdot hoz az árok- és padkaprogram, 530 milliót pedig a felújítások bevételei. További 5,8
milliárd forinttal pedig a társaság piaci tevékenységének kell
gazdagítania a kasszát.
Az összes bevétel döntô hányada – 36,4 milliárd forint – a
belföldi értékesítés eredménye lenne, az egyéb bevételek öszszege pedig elérné az 1,1 milliárd forintot. Ez utóbbiból 600
millió forint az immateriális javak és tárgyi eszközök, további
félmilliárd a Magyar Közút hatvan ingatlanjának értékesítésébôl származna.
Ha minden az üzleti terv szerint alakul, a cég 986 millió forint mérleg szerinti, illetve 1,161 milliárd forintos üzemi veszteséggel zárhatja 2010-et. A közlekedési tárcánál azonban számolnak azzal is: az állami közútkezelônek az év végéig a
KKK-val kötött szerzôdésben szereplônél több feladatot kell
majd ellátnia. Erre pedig csak akkor lesz képes, ha a döntéshozók lehetôvé teszik az Útpénztár által biztosított források növelését. Az elsô, 1,6 milliárd forintos többlet elôteremtésére a
hírek szerint már megvan a megoldás. Mintegy 900 millió forintról viszont az új kormánynak kellene gondoskodnia.
Már csak azért is, mert az év eleji zord idôjárási körülmények között az MK sokat felhasznált lehetôségeibôl. A síkosság elleni teljes – ôrjáratos – védekezés során munkagépei február végéig összesen 490 ezer kilométeren dolgoztak, így az év
második felében 43 590 kilométeren lesz lehetôség beavatkozásra. A szakaszos – rayonos – síkosság elleni védekezést az
év elsô két hónapjában mintegy 435 ezer kilométeren végeztek, vagyis az év végén 116 ezer kilométeren lesz lehetôség
ilyen munkákra.
A társaság üzleti terve szerint az üzemeltetési feladatok sorában legnagyobb problémát az út melletti növényzet kaszálása jelenti. Ennek elmaradása esetén a látótávolság csökkenése
miatt növekedhet a balesetek kialakulásának veszélye.
Kielégítô megoldást az évente háromszor elvégzett padkaés rézsûkaszálás jelentene. Az MK lehetôségei azonban sze-

Kapitány Szabó Attila (Népszabadság - 2010. április 14.)

A tojások jelölései
A tojást a termelôhelyen vagy az elsô csomagolóközpontban kell megjelölni. Az „A” osztályú tojást a termelôi kóddal
kell megjelölni.
a) az állattartási technológia kódja
1: szabadtartás
2: alternatív tartás
3: ketreces tartási rendszer
4: ökológiai tartás
b) Magyarország ISO kódja
c) megye kód
d) az állategészségügyi kerület sorszáma
e) a tojótyúk jelölés: „T”
f) az állattartó telep kétjegyû sorszáma a kerületben
g) „/” jel után az istállók száma
A csomagolt (un. „dobozos”) tojás jelölése:
„A” osztályú tojás:
1.) csomagolóközpont azonosító száma
2.) minôségi osztály („A” betû v. „A. osztály” önállóan vagy
kombinálható a „friss” szóval)
3.) tömegosztály
4.) minôség megôrzési idô
5.) a fogyasztónak szóló, különleges tárolási körülményekre
vonatkozó javaslat, tudniillik, hogy vásárlás után hûtve tárolja
6.) a baromfitartás módja (szavakkal)
A termelôi kód magyarázatát el kell helyezni a csomagoláson
vagy a csomagolásban.
Ömlesztett tojás értékesítése során a következô információkat
kell feltüntetni jól láthatóan és tisztán olvashatóan a fogyasztó
számára:
1.) a minôségi osztályt;
2.) tömegosztályt;
3.) a baromfitartási módot;
4.) a termelôi kód jelentésének magyarázatát;
5.) a minôség megôrzési idôt.
Az „A” minôségi osztályú tojásokat tömegük szerint is osztályozzák. A tojás tömegének osztályozására vonatkozóan a
grammban megadott tömeg honosodott meg a nagyság megjelölésére. A madár testsúlyával arányos a tojás nagysága, de a
testsúly növekedésével egyre inkább csökken a tojás mérete. A
kisebb testû fajoknál a tojás súlya a testsúly 1/9-e, majd egyre
inkább csökkenôen a nagyon nagy testûeknél már csak 1/55-e.
Az Európai Unió közös szabályai szerint a héjjal együtt
mért, grammban adott súlyuk szerint osztályozza a tojásokat:
kicsi, S - 53 small
közepes, M 53-63 medium
nagy, L 63-73 large
nagyon nagy, XL 73- extra large
Megjegyzendô, hogy a különbözô méretû tojások beltartalma, fehérjéjének és sárgájának és egyéb összetevôinek aránya
ugyanaz: belsô összetétele nem függ a tojás súlyától, kisebb
ingadozásokat leszámítva.
(Horváth Balázs - www.fn.hu nyomán)
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hez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti
Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária
Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az
Urat.” - És elmondta, amit az Úr üzent.
Jn 20,11-18
* * *
További információk találhatók alkalmainkról, templomunkról és közösségünkrôl az egyházközség honlapján
:www.tordasrk.hu.
* * *
Idén is rendelkezhetünk adónk egy részérôl. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. Kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át
a Magyar Katolikus Egyháznak! A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Április 25. húsvét 4. vasárnapja
(Szent Márk evangélista, Szent Ervin)
– 10 órakor szentmise
Május 1. 18 órakor elôesti liturgia
és májusi litánia
Május 2. húsvét 5. vasárnapja
(Szent Atanáz)
– 10 órakor szentmise, a szentmise
keretében a Szent László Völgye
Lovasegyesület csapatzászlójának
megszentelése
Május 8. 18 órakor elôesti liturgia és májusi litánia
Május 9. húsvét 6. vasárnapja – 10 órakor szentmise
Május 13. 18 órakor áldozócsütörtöki szentségimádás
Május 15. 18 órakor elôesti liturgia és májusi litánia
Május 16. - Urunk mennybemenetele (Nepomuki Szent János)
– 10 órakor szentmise

Budavári Erzsébet
Március 25-én ünnepeltük a katolikus templom felszentelésének 250. évfordulóját. A park decemberi felújítása, a járdák
megépítése és a kandeláberek felállítása után az ünnepre elkészült a díszkivilágítás is. A reflektorokat az önkormányzat adományozta az egyházközségnek, a földkábel árkát Rácz József
ásta ki, a reflektorokat védô rácsokat Balogh József készítette.
A világítás helyszíni megtervezésében Fésüs Atilla, Bodó Attila, és Boldizsár József, a betonozásban Lukácsa László, Téglás Lajos és Káposztás Endre, az összeszerelésben Benkei Tamás, Petz Ernô, Tódor Dénes, Dr. Rákosi Miklós, Vincze Csaba és Konczos Tibor segítettek. A munkát Papp Sándor villanyszerelô felügyelte.
Az egyházközség és az önkormányzat nevében is köszönöm mindenkinek a munkáját, amelynek eredménye a szemet
gyönyörködtetô, lelket simogató, minden este kivilágított katolikus templom.

Minden pénteken este 18.00 órakor szentmise, ezt követôen 18.30-kor felnôtt bibliaóra a templom hittantermében.
* * *
Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és
ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt
látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak
hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat felelte -, és nem tudom, hová tették.” Ezzel hátrafordult, és
íme, Jézus állt elôtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ô az.
Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária
Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram,
ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott:
„Rabbóni!” - vagyis Mester. „Ne tartóztass!” - felelte Jézus.
„Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreim-

Teszár Tamás alpolgármester
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TORDASI MAJÁLIS-SPORTNAP

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

2010. május 1.
Sportpálya és környéke

tordasi
defibrillátoros csapat

7:00
8:00

A fôzôcsapatok helyfoglalása a parkolóban
A fôzôverseny kezdete
IV. Tordas Duatlon regisztráció
9:00
Duatlon indulás
10 km kerékpározás,
2 km (3 kör) futás (7-50 év, hölgyek, férfiak)
1 km (1,5 kör) futás (50 év feletti hölgyek, férfiak)
10:00 Májusfa állítás, Pillikék táncegyüttes mûsora
10:30 Maszat Alkotói Klub kézmûves foglalkozása
11:00 Aerobic
11:30 Duatlon eredményhirdetés
12:00 Judo bemutató
13:30 Méta verseny
15:00 Babszem Janka a Trambulin Színház elôadásában
16:00 Tûzlángja együttes koncert
17:00 Razzia együttes koncert
18:00 JOHARA Hastánccsoport Ercsi ékkövei
18:30-21:30 Fergeteges utcabál a Pedrofon Swing & Rock
& Roll Show Band-del!

a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99
NE FELEJTSE EL ADÓJA 1%-ÁT
FELAJÁNLANI! KÖSZÖNJÜK!
Tordas Községért Közalapítvány, adósz.: 18499986-1-07
Bábel Alapítvány, adósz.: 18486874-1-07
Tordasi Polgárôrség, adósz.: 19097439-1-07
Tordas SE, adósz.: 19820923-1-07

Egész nap légvár, ügyességi játékok, vetélkedôk!
Bemutatkozik a:

RENDÔRSÉGI TELEFON

20/969-5963

IV. BÁRKA
ZENEI FESZTIVÁL

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

30/630-8777

Tordas
2010. május 15., 16-21 óráig

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

„Minden élô dicsérje az Urat!” (Zsolt 150,5)

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

Helyszín: szabadtéri színpad (sportpálya)
Fellépnek:
Juhász Csaba és barátai

Tordasi cégeknek 30 szóig 1 000 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek 30 szóig 1 500 Ft,
a további szavak 50 Ft/szó.

Róka Móka Mesetára:
Szent György és a sárkány
Nagy-Kasza József és Heni
Awakening Dance Corporation táncszínház:

Keretes hirdetések
tordasiaknak
egész oldal
20 000 Ft
fél oldal
12 000 Ft
negyed oldal
7 000 Ft
nyolcad oldal
4 000 Ft

VilágCirkusz
This end up együttes
Lakatos Project

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

A zenekarok között: elôadások, vásár, kézmûves foglalkozások

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A tordasi gyülekezetek és az
Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány
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MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas
Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszközök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen megmérjük!
Óvjuk környezetünket! A lejárt, feleslegessé vált gyógyszer veszélyes lehet a környezetünkre! Visszavesszük Öntôl! Tordas, Somogyi B. u. 16.
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Fontos telefonszámok:
1. Mentôk 104
2. Betegszállítás 22/311-325
3. Orvosi rendelô 22/467-527, 20/390-1505
4. Orvosi ügyelet (Ercsi) 25/492-021, 25/492-008
5. Gyógyszertár 22/460-019 (Martonvásár)
6. Tûzoltók 105
7. Rendôrség 107 vagy 22/460-007 vagy 20/969-5963
8. Általános segélyhívó 112
9. Posta 22/467-503
10. Iskola 22/467-532
11. Óvoda 22/467-533
12. Polgármesteri hivatal: 22/467-502
(adóügy közvetlen száma: 22/668-067)
13. Csatorna üzemzavar bejelentés 30/641-6935
14. Fibernet (kábelTV) hibabejelentés 1280 (helyi tarifa)
15. EON áram mûszaki hibabejelentés 80/533-533
16. EON gáz mûszaki hibabejelentés 80/424-242
17. Fejérvíz hibabejelentés 80/203-895
18. Okmányiroda (Martonvásár) 22/460-081

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást vállalunk. Tel.: 30/365-7786

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest
Példányszám: havonta 800 példány

SZÜLÉSZET-NÔGYÓGYÁSZAT

DR. VARSÁNYI ANTAL
szülészet-nôgyógyászati
magánrendelése

Dr. Kertész Tamás háziorvos
Tel.: 22/467-527, 06 20/390 1505
Rendelési idô:
hétfô: 14 - 17, patika 13 - 18
kedd: 12 - 16
szerda: 8 - 11, patika 8 - 12
csütörtök: 8 - 11, patika 8 - 12
péntek: 8 - 12

MARTONVÁSÁR, Brunszvik u. 1.
Két hetente szerda: 17-19 óráig.
Bejelentkezés: 06-209-580-538

A felírt recepteket hozzátartozó is átveheti!
Tájékoztatásul a rendelési idô Gyúrón:
hétfô: 8 - 12
kedd: 8 - 12
szerda: 12 -16
csütörtök: 13 - 15
péntek: 9 - 12

KISTÉRSÉGI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA
Tel.: 25/492-021, 25/492-008
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon Martonvásáron van
ügyelet 9-tôl 17 óráig (Brunszvik út 1., 22/460-053).

Tisztelt tordasi betegek!
Egészségügyi miniszteri rendelet értelmében két évente
mindenkinek jelentkeznie kell háziorvosánál, akkor is ha
nincsen panasza. Kérem azokat a tordasi háziorvosi körzetbe bejelentkezetteket, akik több mint két év óta nem
jelentek meg a rendelôben, hogy leleteikkel, szûrôvizsgálati
eredmé-nyeikkel az orvosi rendelôben rendelési idôben
jelentkezni szíveskedjenek.
Tisztelettel: dr. Kertész Tamás háziorvos

Tordas Védônôi Tanácsadó
Szabadság út 87.
Önálló védônôi tanácsadás:
Révész Mónika védônô (Tel.: 06-70-430-33-07)
szerda: 9 - 11, 12.30 - 15
Orvossal tartott tanácsadás:
Dr. Kertész Tamás, szerda: 11-12

Szemészeti szakrendelés
Minden páratlan héten szombaton 9 - 12 óráig
Martonvásáron, a Brunszvik úti rendelôben

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos

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

Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460 637, 30/44-45-779
rendelési idô:
hétfô: 8 - 12
kedd: 16 - 18
szerda: 16 - 18
csütörtök: 8 - 9, 14 - 16
péntek: 8 - 12
Tanácsadás:
szerda: 8 - 10
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