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sok településen, ahol utakat, házakat öntött el az áradás. Az is-
kola alatti terület, a focipálya és néhány patak melletti földte-
rület került víz alá. De összefogással, közös munkával a sport-
pályát és a patak másik oldalán lévô parkunkat néhány napon
belül megtisztítottuk a víztôl. Köszönjük mindenkinek, aki eb-
ben részt vett! Ezzel egy idôben azonban sajnos növényeink,
terméseink egy részét is tönkretette a heves zápor, jégesô, és a
viharos szél.

A kemény idôjárás hátráltatta a közterületi munkákat, így
az esôs idôben olyan dolgokkal is foglalkozhattunk, melyeket
régóta terveztünk, elô is készítettünk, de más fontosabb dolgok
miatt a háttérbe kerültek. Így fejezôdött be - többek között - a
16 új szemetes elkészítése, melyek május végén a helyükre is
kerültek. A kormányváltás miatt több beadott pályázatunk
(Tordas-Gyúró kerékpárút tervezés, hûtôszekrény-mosógép
csere, mûvelôdési ház felújítása-átalakítása, falunap szervezé-
se, egészséges életmóddal kapcsolatos programsorozat, iskolai
informatikai fejlesztés, sportpálya játszótér felújítás, stb.) dön-
tését elhalasztották, reméljük, mihamarabb megítélik a támo-
gatásokat.  Ugyanígy jártunk a falun átvezetô fôút pályázatával

is. A Közútkezelô tájékoztatása szerint a Fejlesztési Ügynök-
ség az elôzô kormány döntése értelmében be sem fogadta a
kész pályázatot, amely jelenleg arra vár, hogy beadhassák. El-
mondásuk szerint azonban kicsi az esélye az idei megvalósu-
lásnak, hiszen ha a pályázat nyerne is, három hónap kell a ki-
vitelezés közbeszerzésének a lefolytatására. Viszont az idôjá-
rás miatt legkésôbb szeptemberben el kellene kezdeni a mun-
kát, amely minimum két hónapig tartana.

A település gazdálkodása a költségvetésnek megfelelôen, a
már megszokott szigorú rendben folyik. Sajnos bekövetkezett
az, amirôl mát többször írtunk, a Ráckeresztúr és Térsége Ví-
ziközmû Társulat elindította önmaga feloszlatását. Így a kiala-
kult 270 millió forintos hiányt a településeknek kell állni. Nem
köszönöm a munkájukat, mert az eredményét mindannyiunk-
nak kell majd megfizetnünk! Augusztus elején várhatjuk a be-
ruházásban részt vevô Unicredit Bank 100 millió forintos kö-
vetelését, ami tönkreteheti a közösen elért eredményeinket.

De nem csüggedünk, tesszük a dolgunkat, amivel megbíz-
tak bennünket a falu lakói. Jó ütemben halad az új óvoda épí-
tése. A napokban elkezdôdik az iskola tetôterének befejezése,
és a régi iskola felújítása. Nyáron befejezôdik a hivatal további
3 helyiségének a felújítása, elkezdôdik a régi óvoda helyén az
Egészségház, és az iskola alatti területen egy Tornacsarnok ter-
vezése is.

Az eddigi eredményeink bebizonyították, milyen az, ha egy
településen élôk összefognak a maguk érdekében. Ez az egyet-
len lehetôség arra, hogy elôbbre jussunk, akkor is, ha a körül-
mények nem teljesen kedvezôek. Változás elôtt áll az ország,
javulhatnak a körülmények. Tegye mindenki a dolgát, és örül-
jünk együtt a sikernek!

Juhász Csaba polgármester

Június havi mottó: „Kossuthot szabadon idézve: nem hagyhatjuk azon a ponton a nemzetet, melyrôl többé a jövôjének
nem lehet mestere.”                                                                        (Duray Miklós - beszéde a 19. oldalon olvasható)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

június 22. kedd 18 óra: KERTBARÁTOK KLUBJA a mûvelôdési házban (részletek a 17. oldalon)
június 23. szerda 19 óra: FILMKLUB a mûvelôdési házban
június 24. csütörtök 17 óra: ÉLETMÓD KLUB a mûvelôdési házban (részletek a 17. oldalon)
június 25. péntek 17 óra: MAKETTEZÔ KÖR ALAKULÓ ÜLÉS a mûvelôdési házban
június 28 - július 2. Martonvásár: IV. TISZTA FORRÁS IFJÚSÁGI TÁBOR (részletek a 19. oldalon)
június 29. 18 óra: SAKK KÖR ALAKULÓ ÜLÉS a mûvelôdési házban (részletek a 17. oldalon)
július 5. hétfô 17 óra: NYUGDÍJAS KLUBNAP a mûvelôdési házban
július 7. szerda 19 óra: FILMKLUB a mûvelôdési házban
július 14. szerda 19 óra: FILMKLUB a mûvelôdési házban

Elröpült az idô, majdnem a felénél já-
runk az évnek. A naptárt nézve a tavasz
után most a nyár kezdôdne, de a termé-
szet nem törôdik ezzel, késô ôszi, hideg
napokat éltünk át. A vad idôjárás ko-
moly károkat okozott az embereknek,
az országnak. Soha ilyen mennyiségû
esô nem esett ebben az idôszakban, így
nem csoda, hogy folyóink, patakjaink
szintje eddig nem látott magasságba
emelkedtek. Szerencsére, a falu fekvése
miatt nálunk kisebb volt a baj, mint oly
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Önkormányzati hírek

FELHÍVÁS

Minden ingatlan tulajdonos köteles betartani a helyi rendeletben
foglaltakat a köztisztaságról és a környezetvédelemrôl! Eszerint
nemcsak a közterületi részeken, hanem kerítésen belül is rendet

kell tartani az ingatlanok tulajdonosainak; nagyon sok bejelentés
érkezik amiatt, hogy az udvarok és a kertek dzsungelt idézô állapot-
ban vannak. Településôreink ezentúl két hetente minden utcában el-
lenôrzést tartanak, és fotóval dokumentálják a szabálysértéseket. Egy
évben egyszer felszólítást küldünk az ingatlan tulajdonosának, hogy
teljesítse kötelezettségét, a második esetben szabálysértési eljárás

indul, mely 30.000 forintos bírságot vonhat maga után.

Tájékoztatásul: Tordas község képviselô-testületének 5/2004.
(IV. 21.) rendelete 6. § szerint „az ingatlan tulajdonosa köteles

gondoskodni:
(1) a) Az ingatlan elôtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv,
illetôleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedô terület)
továbbá a járda és az út között kiépített, vagy kiépítetlen terület

gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítésérôl,

a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésrôl. A járdák klorid tar-
talmú szerrel való szórása TILOS!
b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztán

tartásáról, a csapadékvíz le- és elfolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.
c) A beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítésé-
rôl.
d) A telekingatlanról, a közterületre ültetett növényekrôl a járdára és
az úttest föl nyúló ágak és bokrok megfelelô nyesésérôl.

(2) A jármûbehajtók és átereszeik karban- és tisztántartásáról

minden esetben az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlanok elôtti járdaszakaszt hetente legalább egy alkalom-
mal, illetve az idôjárásnak megfelelôen szükség szerint a tulajdonos
köteles letakarítani.

(4) A saroktelek tulajdonosai a telek melletti járda szakaszokat és víz-
elvezetô árkokat is köteles tisztán- és karbantartani.”

11. § (1) „A község területén lévô ingatlanok tulajdonosai, használói
kötelesek ingatlanukat megmûvelni, illetve rendben tartani, gyomtól,
gaztól, szeméttôl, vadonélô bokortól megtisztítani.”

Továbbá közterületen építôanyagot, fát, stb. tárolni csak közterület-
foglalási engedéllyel lehet.

(A rendelet teljes terjedelemben megtalálható a www.tordas.hu olda-
lon a Polgármesteri Hivatal menüpont alatt a Hatályos rendeletek /
Egybeszerkesztett Hatályos rendeletekre kattintva)

Dr. Matota Kornél körjegyzô

 Telefonközpont a Községházán

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Tordasi Hivatalban
március 1-tôl üzemel az automata telefonközpont. Így minden-
kinek lehetôsége van közvetlenül azt a melléket hívni, ahol
szeretné az ügyét intézni. A központi számváltozatlan: 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

ÖN MIRE KÖLTENÉ A FALU
PÉNZÉT? - A SZAVAZÁS

EREDMÉNYE
A Kisbíró elôzô két számában feltettünk egy kérdést: Önök

milyen fejlesztést tartanak legfontosabbnak a 2010-es évben?
A választási lehetôségek a következôk voltak:

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

2010. május végéig összesen 72 háztartásból érkezett vá-
lasz a kérdésre, ami azt jelenti, hogy minden kilencedik háztar-
tás fontosnak tartotta a kérdést, és véleménye kifejezését. Más
felmérésekhez viszonyítva és tapasztalataink alapján a vissza-
jelzések aránya igen magasnak mondható.

A válaszadók döntô többsége (78%) az 1. választ jelölte
meg, vagyis legfontosabbnak az idei évben az új óvoda megé-
pítését és az iskola bôvítését tartják, így egyetértenek a képvi-
selô-testület döntésével.

A visszajelzések 12,5%-a szerint az új óvodánál jelenleg
fontosabb a belterületi utak felújítása, 8%-a a válaszadóknak
úgy gondolja, hogy az Öreghegyet kellene inkább fejleszteni,
és mindössze egy háztartás tartja a tanuszoda megépítését a
legfontosabbnak a 2010-es évben településünkön.

Akik rendszeres olvasói az önkormányzati lapnak, folya-
matosan tájékozódhattak arról, hogy az önkormányzat fejlesz-
tésre nem kap külön forrást az államtól. Ha valamit építeni sze-
retnénk, vagy egy leromlott állapotú közintézményt fel kell
újítani, akkor arra a forrást az önkormányzatnak kell elôterem-
teni jó gazdálkodással, költségcsökkentéssel. Pályázatokon –
ha van éppen megfelelô - az önrészt ki lehet egészíteni. Sajnos
nagyon sok fontos fejleszteni való van településünkön. Ha
mindenre elég lenne a megtakarított pénzünk, akkor nem kel-
lene rangsort felállítani, hanem meg lehetne bízni fôvállalko-
zókat, akik egy év alatt leaszfaltozzák tükörsimára az összes
utat, felépítik az óvodát a konyhával és az étkezôvel együtt,
felújítják a kis iskolát, bôvítik az iskolát. Sajnos erre nincs több
száz millió forintunk jelenleg, beruházási hitellel pedig nem
kívánjuk terhelni a következô évek költségvetését (ebbôl az
elôzô években volt elég gondunk, és lesz is még a csatorna hi-
tel lejárta után, amit 2004-ben vettek fel elôdeink). 

Természetesen, amint látunk szabad forrást, azt azonnal az
utak felújítására fogjuk fordítani, de addig is kérjük szíves tü-
relmüket.

Mint arra a tisztelt olvasók bizonyára emlékeznek, 2006.
októberében 16 milliós hiánnyal vettük át a település kasszáját,
majd 2007-ben nyakunkba szakadt a 20 milliós inkasszó a csa-
tornaberuházás miatt. A mínusz 25 milliós bankszámla egyen-
legbôl (2007. december) jutottunk el oda, hogy a 2009. év vé-
gén majdnem 100 millióval fordult a pénz-egyenlegünk. Ez
minden tordasi lakosnak az érdeme, aki ehhez hozzájárult adó-
jával, munkájával, segítségével, jóindulatával, megértésével.
Köszönjük!

Hajbin Tímea
A Pénzügyi Bizottság elnöke

A településôrök telefonszámai:
Huszti István: 06 20 549 56 59
Gurabi Károly: 06 20 550 00 08
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HANGYA VÁSÁRTÉR - MEGNYÍLT!
A tordasi termelôk - szombaton délelôtt - területhaszná-

lati díj fizetése nélkül árusíthatják saját terméküket a mû-

velôdési ház udvarán.

Május végén megnyílt a HANGYA Vásártér! Szalféter-
Torcom Borisz jóvoltából már egy dekoratív tábla is mutatja az
árusoknak helyet adó udvart.

Tudnivalók:
A tordasi képviselô-testület a 2010. áprilisi ülésén a követke-
zôképpen módosította a közterület használati díjakat: „400
Ft/m2 díjat fizetnek sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító
magánszemélyek, a szombati napokon 7-12 óráig, a mûvelô-
dési ház és a VIKI ABC között található önkormányzati ingat-
lanon. A Tordason élô magánszemélyek saját mezôgazdasági
termékük árusítása esetén 100% kedvezményt kapnak a díj-
ból.” Egyéb napokra a korábbi díjak változatlanul érvényesek.

A HANGYA Vásártéren helyet és asztalokat (korlátozott szám-
ban) biztosít az önkormányzat mindazoknak, akik szeretnék
saját termékeiket árusítani szombat délelôttönként. A tordasi
lakosok a kedvezmény érvényesítéséhez kérjük hozzák ma-
gukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat.

A tevékenységhez szükséges kiváltani az ôstermelôi igazol-

ványt. Az igazolvány kiállítása a falugazdász feladata, akinek
szerdánként 9-10-ig van ügyfélfogadási ideje (Dózsa Márta,
tel: 06-70-247-0746). Az igazolvány kiállítása néhány percet
vesz csak igénybe, az ügyintézéshez szükséges a személyi
igazolvány és az adóazonosító kártya, és be kell fizetni 1000
forintot csekken, amit a falugazdász ad.

Adózási szabályok (a legegyszerûbb esetet figyelembe véve,
amikor valaki a saját kertjében termelt felesleget értékesíti
szombatonként a HANGYA Vásártéren): ha a mezôgazdasági
ôstermelô ebbôl a tevékenységbôl származó jövedelme nem
haladja az évi 600 000 forintot, akkor nem kell ez után a te-

vékenység után SZJA-t fizetni, és ezt a jövedelmet be sem

kell vallani.

Nem ÁFA alany az a termelô, aki alkalomszerûen, a saját szük-
ségletei felett termelt mezôgazdasági termékeket értékesíti. A
tevékenység nem minôsül kereskedelmi tevékenységnek, ha a
bevétel nem haladja meg az évi 500 000 forintot. Ez esetben
nem kell sem ÁFÁ-s számlát, sem nyugtát kiállítani.

Bátorítok minden termelôt és vásárlót, jöjjenek minél többen,
használják ki a lehetôséget, vegyenek vegyszermentes, egész-
séges zöldségeket, gyümölcsöket helyi termelôktôl!

Hajbin Tímea

Elkezdôdött a Tornacsarnok és az
Egészségház tervezése

A Képviselô-testület egy korábbi döntésével összevonta az
iskola, az új óvoda és az alattuk lévô területet egy telekké. Az
óvoda játszóudvarának meghatározásához szükségessé vált en-
nek a rendezése, az ide tervezett létesítmények, utak, parkolók
helyeinek kijelölése. Mivel több rendezvényen is megtapasz-
talhattuk, hogy kinôttük a mûvelôdési házat, valamint nincs az
iskolának megfelelô méretû tornaterme, ezért egy kézilabdapá-
lyát magába foglaló tornacsarnok elhelyezését is javasolta a
testület erre a területre. Ennek vázlattervére, valamint a terület
beépítési tervére ajánlatokat kértünk, melyek közül a Képvise-
lô-testület a legkedvezôbb ajánlatot tévô tervezô irodát bízta
meg.

Ezzel egy idôben felmerült a régi óvoda épületének haszno-
sítása, mely legjobban az egészségház funkciónak felelne meg.
Az épületben kapna helyet a védônôi szolgálat, egy fogorvosi
rendelô, valamint a gyógyszertár, a jogszabályoknak megfelelô
kiszolgáló helyiségekkel együtt. A tornaterem részén végre ki-
alakításra kerülne két öltözô vizesblokkal, valamint egy kis
teakonyha. A korábban elképzelt egy csoportos bölcsôde a szi-
gorú jogszabályi elôírások figyelembevételével további 300 m2

helyigénnyel jelentkezett. Sajnos a meglévô épületben így le-
hetetlenné vált a megvalósítása. Ennek tervezésére is, beérke-
zett több ajánlatból, a legkedvezôbbet választotta testület.

Juhász Csaba

ÁLLÁSLEHETÔSÉG!

 Szent László Regionális Óvoda Tordasi Tagóvodája felvételt
hirdet 2 fô óvodapedagógusi és 1 fô dajkai állás betöltésére.

Az álláshirdetés megjelenésének ideje: 2010. június 21.
A pályázatok beküldésének határideje: 2010. július 21.

Az állások betöltésének ideje: 2010. augusztus 15.

Szent László Regionális Óvoda Tordasi Tagóvodája
2463 Tordas, Köztársaság út 2.

Tel.: 06/22/467-532
Mobil: Milichovszkiné Szalai Ilona: 06/30/486-69-84

E-mail: andrea.69@freemail.hu

Folyamatosan bôvülô tartalom:
www.tordas.hu

Településünk honlapjának tartalma folyamatosan bôvül.
A hatályos helyi rendeletek, valamint módosításaik egy részé-
nek egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthetô a
„Polgármesteri Hivatal” menüpont „Hatályos rendeletek” cím-
szóra kattintva.

Feltöltésre kerültek a korábbi Képviselô-testületi jegyzô-
könyvek 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 jegyzô-
könyvek 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!

Jelentkezzen a Hírlevélre!
Hajbin Tímea
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HALLGATNAK A SZÁZMILLIÓS

CSATORNA-TARTOZÁS OKAIRÓL

A LAKOSSÁG FOG FIZETNI?

2010. május 20-án részt vettem a Víziközmû Társulat ülé-
sén. Mint azt már megszokhattuk, ismét nem hangzott el sem-
miféle konkrétum, tisztelt küldötteink még mindig nem akar-
nak szembenézni 6 éves ténykedésük eredményével, a 280

milliós, általuk elfogadott, a beszámolóban benne lévô tar-

tozással. A tiszteletdíjakat azért felvették a mi pénzünkbôl...

Kétszer tettem fel az alábbi kérdéseket a tordasi küldöttek-
nek, és közöltem, hogy szeretnék választ kapni, amit tolmá-
csolhatok a tordasi lakosságnak, akik elvileg megválasztották
ôket, hogy képviseljék érdekeiket (mondjuk olyan emberrel
még nem találkoztam, aki erre a szavazásra emlékezett volna).
A jelenlévô tordasi küldöttek, Márki Ferenc, Cifka János, Far-
kas János hallgattak, Derecskei János annyit tudott „válaszol-
ni”, hogy nem tehetnek róla, hogy ekkora lett a hiány. A követ-
kezô kérdések láttán jogosan vetôdik fel az olvasóban: vajon
miért nem kapunk válaszokat? Azért, mert maguk sincsenek

tisztában, mi történt az elmúlt 6 évben abban a társulat-

ban, amelynek az irányítása az ô kezükben volt, és amelyik

a milliárdos pénzforgalmat lebonyolította?

A kérdések:
Már 2007-ben megkérdeztük, miért nem szûnt meg a Társulat,
ha már 2006-ban átadták a beruházást? Erre az volt akkor a vá-
lasz, hogy azt is közcélú feladatként vették fel az alapszabály-
ban, hogy visszafizetik a hitelt. Akkor miért szûnnek most

meg, az általuk felvett hitel lejárta elôtt 2 hónappal, miért

varrják a hiányt az önkormányzatok nyakába?

Mindegyik tordasi küldött tisztában van az önkormányzat mû-
ködésével, hiszen jegyzô vagy képviselô volt korábban. Tud-
ják, hogy az önkormányzatnak csak a lakosság befizetésébôl
van forrása. Úgy gondolják a 280 milliós hiány megoldását,

hogy átadják az önkormányzatoknak, amelyek majd be-

szedik a lakosságtól (kb. 140 000 forint/ háztartás)?

A másik víziközmû társulatnál 130 millió forinttal keve-

sebb a hiány! Ezt jóval könnyebb lesz Martonvásárnak és
Gyúrónak visszafizetni, nyilván meg tudnak állapodni a bank-
kal. Ezek szerint a mi küldötteink valamit rosszul csináltak,
hogy nálunk majdnem dupla annyi a kötelezettség? Mi a ma-
gyarázat?

Tavaly még arra hivatkoztak, hogy az önkormányzat a hibás,
mert nem igényelte az állami támogatást. Ezt már nem hozták
fel idén, hiszen tudomásom szerint (és ezt az ülésen nem cá-
folták) a VPOP lezárta a nyomozást, és Márki Ferenc ellen
vádemelési javaslatot tett az ügyészségen. A nyomozás az Ál-
lami Számvevôszék feljelentése alapján indult 2006-ban. Mi a
valódi ok?

A könyvvizsgáló szerint a változó kamatok okozták a hiányt és
a lakosság nem fizetése. Az elôbbirôl nyilvánvalóan már 2004-
ben kellett, hogy tudomásuk legyen a küldötteknek, hiszen el-
fogadták a beszámolót, ami ezt is tartalmazta külön soron.  Ar-
ról nem is beszélve, hogy aláírták a hitelszerzôdést, amiben
benne volt a változó kamat. A baj az, hogy ez senkit nem érde-
kelt, soha nem vették a fáradságot, hogy megnézzék, a tervek
szerint halad-e a milliárdos pénzforgalom. Elôször akkor derült
ki, hogy baj van, amikor az én többszöri és nyomatékos kéré-
semre a bank (nem, nem a Társulat, akinek a feladata lett volna
figyelni a cash-flowt) készített egy összehasonlítást 2008. év
végén. És akkor léptek a küldöttek? NEM! Még mindig nem
tartották fontosnak, hogy a hiány egyre nô. 9 hónapig tartott,

míg végül sikerült felbontani az LTP szerzôdéseket, és

csökkenteni a hitelállományt, hogy ne a 2,4 milliárdon,

hanem a 280 millión ketyegjen a kamat. Nem mindegy! A
lakossági hátralékról pedig csak annyit, hogy jelenleg a tordasi
hátralék 1 millió forint alatt van, tehát nem ez okozza a hiányt!

A támogatási szerzôdésünkben az ÖKOTÁM azt vállalta, hogy
a hitel visszafizetéséhez szükséges mértékben támogatja a la-
kosság LTP befizetését (ezért volt az, hogy nem mindenkinek
töltötték fel a lakáskassza szerzôdését, noha úgy tudtuk, min-
denkinek az 1000 forintjára ráfizet az alapítvány 19 000 forin-
tot). Mit tettek a küldöttek, hányszor kérték az ÖKOTÁM-ot

azóta, hogy tudnak a hitelben bekövetkezô hiányról, hogy

egészítse ki a maradék, fel nem töltött LTP szerzôdésre is a

támogatást?

A szórólapon - amit tájékoztatásként kaptunk a csatornaberu-
házás megkezdése elôtt - az állt, hogy az önkormányzat a la-
kossági befizetésekre vállal csak készfizetô kezességet. Ez
Tordas esetén 40 millió forint lett volna, de a jelenlegi hiány
ebbôl 1 millió forint alatt van. Akkor miért akarnak most

mégis százmilliós tartozást átadni? Vagy esetleg hazudtak a
lakosságnak a beruházás megkezdése elôtt, hogy minél na-
gyobb legyen a támogatottság?

Hát ezek a megválaszolatlan kérdések. Tudom, hogy a csa-
torna-ügy bonyolult, és nehéz átlátni néhány cikk alapján, de a
fenti kérdések a lényeget célozzák, erre viszont választ nem
kapunk. Vajon miért vette fel Márki Ferenc a 2,8 millió forin-
tot*, Cifka János és Derecskei János a fél-fél millió forintot* a
mi pénzünkbôl, ha ekkora hiány keletkezett ténykedésük nyo-
mán?

Hajbin Tímea
A Pénzügyi Bizottság elnöke

*az össszegek a beszámolók és határozatok alapján kerültek levezetésre, miu-
tán többszöri kérésem ellenére sem hozták nyilvánosságra a kifizetett tisztelet-
díjakat

Szennyvízcsatorna helyzetjelentés

(egy küldöttôl)

A tordasi helyi újságban igen nagy terjedelemben, részlete-
sen foglalkoztak és foglalkoznak (a kiadó és szerkesztôk) a
tordasi szennyvízcsatorna „helyzettel”.

Társulati küldöttgyûlésre szólt a meghívó 2010. május 20-
án 17:30-ra. Helye: Ráckeresztúr, régi kastély. A tordasi helyi
lap felhívást tett közzé, hogy a Víziközmû Társulati tagok és a
lakosok közül minél többen jelenjenek meg a gyûlésen. (A tár-
sulat tagjainak joga és lehetôsége volt és van részt venni a kül-
döttgyûlésen, amelyrôl az önkormányzat is értesítést mindig
kapott.) A fenti idôpontban megjelent négy fô küldött (a lakos-
ság által megválasztott küldöttek száma Tordason hét fô), pol-
gármester úr, alpolgármester úr, kettô fô önkormányzati kép-
viselô, egy fô tordasi lakos (mindannyian társulati tagok), és
egy fô tordasi érdeklôdô (nem tag). A küldött gyûlés 18 órakor
kezdôdött.

Napirendi pontok az alábbiak:
1. 2009. évi egyszerûsített éves beszámoló megtárgyalása, el-
    fogadása.
2. Kérelmek elbírálása.
3. Elszámolás elindítása.

A pénzügyi beszámoló a számviteli rendnek, a könyvviteli
standardoknak megfelelt. Valós tényeket közöl, amely a szük-
séges dokumentumokkal alátámasztott. Ezeket a tényeket el-
fogadta az Ellenôrzô Bizottság, és a könyvvizsgáló is. Végül a
2009. évi pénzügyi beszámolót a küldöttek egyhangúan elfo-
gadták, a könyvvizsgáló pedig hitelesítette.

A következô napirendi pont alapján a tagok kérelmének el-
bírálása következett, amelynek keretében személyes kérések-
rôl döntöttek a küldöttek.

A csatorna beruházás befejezôdött, a Víziközmû Társulat
megszûnik. Az átadás-átvételre létrejön az Elszámoló Bizott-
ság. Errôl a küldöttek döntöttek. Az Elszámoló Bizottság cég-
bírósági bejegyzése elkezdôdik, ügyvédi megbízással. A bi-
zottság a vitás kérdéseket rendezi az érdekelt felekkel (ez el-
tarthat több évig is).
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A könyvvizsgáló a pénzügyi zavarok okát megvizsgálta, és
megállapította, hogy a hiányokat részben a megemelt banki
kamatok, részben pedig a lakosság (önkormányzat) által be
nem fizetett csatorna beruházási hozzájárulás okozták. A
könyvvizsgáló megbízást kapott a bankkal szemben fennálló
hiányok rendezésére. A végeredmény reméljük megnyugtató
lesz. Hiszen összességében hetven önkormányzatnál történt
hasonló konstrukcióval szennyvízcsatorna-beruházás. Hatvan
önkormányzatnak már átadták a csatorna beruházást problé-
mamentesen és nagy megelégedéssel. Tíz önkormányzatnál
(személyeskedés, pereskedés, pénzügyi okok miatt) még hátra
van az átadás. Így többek között Tordas község esetében is.

Bízunk benne, hogy a tordasi önkormányzat együttmûkö-
dik a zökkenômentes csatorna-beruházás átadás-átvételnél,
mindez a lakosok többségének érdeke és akarata, hiszen az ô
hozzájárulásukkal és befizetésükkel valósult meg, közel egy
milliárd forint értékben. Végeredményben az önkormányzat
vagyona ennyivel nô, a szennyvízcsatorna mûködtetésével
környezetvédelmi és lakossági igényeket elégít ki, üzemelteté-
sébôl bevétele származik, embereket foglalkoztat. Ezen felül
az önkormányzat intézményei és a tulajdonában lévô házak
térítésmentesen kapták meg a szennyvízbekötési csonkokat. A
sok megoldandó problémán felül, ha belegondolunk, milyen
nagy gondot okozna az, ha nem lenne szennyvíz-csatorna,
hiszen ma már 1 m3 szennyvíz elszállítatása (szippantóval)
2.500 Ft-ba kerülne hivatalos szennyvíztisztítóba.

A csatornával kapcsolatos elszámolásokról, jogi és szemé-
lyi kérdésekrôl, ügyintézésekrôl a beruházás átadása után a
megválasztott küldöttek a lakosság felé fórumon tényszerû tá-
jékoztatást adnak.

Tisztelettel: Derecskei János (küldött)

Üveghulladék-gyûjtés

Március közepétôl az üveghulladék gyûjtését is elkezdtük
településünkön. A Községházával szemben elhelyezett 120 l-es
hulladékgyüjtô edénybe lehet a már nem haznált üveghulla-
dékot elhelyezni (kupakok, fedelek nélkül). Ezt az önkormány-
zat dolgozói rendszeresen ürítik, majd elszállíttatjuk a megfe-
lelô helyre. Kérjük, használják a szelektív hulladékgyûjtésnek
ezt a formáját is! Reméljük, így tovább csökken a kommunális
hulladék mennyisége.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
GYÛJTÉS AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK MEGSEGÍTÉSÉRE

Kedves Tordasiak!

Bizonyára emlékeznek még a 2000. évi nagy árvízre. Akkor
a Beregben okozott a Tisza emlékezetes károkat családok szá-
zainak. A tordasi polgárok, példás összefogással jelentôs értékû
adományt gyûjtöttek, amelyeket eljuttattunk a bajbajutottak-
nak.

Most ismét nagy baj van! A borsodi folyók, patakok, kilép-
ve medrükbôl, óriási pusztítást végeztek. Bizonyára mindnyá-
junkat megrendítettek a hírekben, tudósításokban olvasott, lá-
tott képek!

Számítva falunk polgárainak együttérzésére, ismét gyûjtést
szervezünk.

A legutóbbi segélygyûjtéskor az összegyûjtött ruhákat, tisz-
títószereket, tartós élelmiszereket, és készpénzt személyesen
juttattuk el a bajbajutottaknak. Azon túlmenôen, hogy a segé-
lyek átadásakor a bajbajutottak nagyon hálásak voltak, és nem
gyôzték köszönni a gondoskodást, mégis láttuk, hogy az ado-
mányozók szándékai, illetve a bajbajutottak szükségletei nem
mindig találkoznak. Éppen ezért kérünk mindenkit, hogy ha se-
gíteni szeretne, akkor azt pénzadomány formájában tegye.

Pénzadományát átutalhatja a Tordas Községért Közalapít-
vány számlájára: 1160 0006-0000 0000-2275 2262, vagy kész-
pénzben a Községházán. Átutalás esetén kérjük közleményként
feltüntetni, hogy „Árvízi segély”!

Amennyiben igénylik, az alapítvány, mint kiemelten köz-
hasznú alapítvány, adóigazolást ad ki, így adományuk elszá-
molható cégszerûen is. Igazolásra vonatkozó igényüket jelez-
hetik e-mailben az office@eurobinia.hu címen, telefonon a
+36-20-94-62-799 telefonszámon, vagy a Községházán.

A Tordas Községért Közalapítvány kuratóriuma, valamint
Tordas község polgármestere, akit a Pénzügyi Bizottság biz-
tosított támogatásáról, úgy döntött,  hogy az Alapítvány szabad
keretének-, valamint az Önkormányzat tartalékának a terhére
minden lakossági adomány mellé ugyanannyit hozzápótol. Így
minden lakossági pénzadomány háromszoros értékén fog a rá-
szorukókhoz érkezni.

Az összegyûlt adományokat Onga község bajbajutottjainak
ajánljuk fel. Ongán a Hernád folyó és a Vadász patak lépett ki
medrébôl, elöntve teljes utcákat. Az összeget kizárólag a kite-
lepítettek között fogják felosztani. Errôl a helyi polgármester,
Madzin Tibor úr kezeskedik, aki tételesen be fog számolni a
segély felhasználásáról. Ezt a Kisbíró hasábjain fogjuk ismer-
tetni.

A segélygyûjtés támogatói:
Bábel Alapítvány
Tordas Község Önkormányzata
Polgárôrség
Sajnovics János Általános Iskola
Tordas Értékmegôrzô- fejlesztô és Kulturális Közhasznú 

Egyesület
Tordas Községért Közalapítvány
Tordas Gyúrói Vadgazdák Vadásztársaság
FIDESZ Tordasi Csoportja

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 pályá-
zatot beküldô település nyer, egy pedig
automatikusan azé a településé lesz,

Fôzzünk játszóteret!

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 or-
szágos 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, mûvelô-
dési házban, és a családi vegyesboltokban.

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

SZELEKTÍV ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS

Az önkormányzat által szervezett e-hulladék gyûjtés keretében 2010. június 19-én (szombaton) 8 és 14 óra között a sportpá-
lya parkolójában megszabadulhatunk minden olyan használaton kívüli készüléktôl, amely árammal mûködik. Ha a sportpályára
szállítást nem tudja megoldani, kérjük, jelezze a 20/9346-105 telefonszámon, szombaton 8 és 12 óra között.

Célunk az, hogy a településünkön szelektíven gyûjtött használt étolaj, pillepalack, papír, üveg, szárazelem és fém hulladék
mellett, az e-hulladék is minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található környezetre, emberre veszélyt jelentô
mérgezô anyagok ellenôrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbôl.

Kérjük, hogy a háztartási gépcsere pályázatban érintett nyugdíjasok a hûtô- és mosógépeiket ne adják le, mert a pályázat to-
vábbra is él, eredményhirdetését az illetékes minisztérium június végére ígérte.

Tordas Község Önkormányzata, Teszár Tamás alpolgármester
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Jó ütemben halad az óvoda
építése!

Május közepén, megfeszített munkával, két kômûves bri-
gád segítségével két nap alatt készült el hátsó rész (óvodai cso-
portok) aljzatbetonozása 380 m2-en. A karbantartó brigád tag-
jai elkészítették az emelet födémét, és az összes válaszfalat. 

Szintén az önkormányzat emberei gyors ütemben készítik
a tetôt. Ezalatt a hátsó részen elkezdôdött a festést elôkészítô
glettelés, valamint a csempézés. A héten érkeznek az ablakok,
a kémény és a belsô ajtók tokjai, melyek mind beépítésre ke-
rülnek. Elkezdôdött az elsô rész (konyha-ebédlô-emelet) vil-
lanyszerelése, melyet pár héten belül a belsô vakolás követ. 

Ezzel párhuzamosan, ha az idôjárás engedi, folytatjuk a
külsô terep kialakítását és a homlokzat vakolását.

Akinek van ideje, és szívesen segítene, továbbra is szeretet-
tel várjuk szombatonként reggel 8-kor az óvodánál. De elôtte
kérjük, jelentkezzen Czuczor Bernadettnél.

Köszönjük mindazoknak, akik áldoztak idejükbôl és eljöt-
tek segíteni, valamint gondoskodtak az építkezésen dolgozók-
ról.

Juhász Csaba pogármester

Önkéntesek az új óvodáért

Ha valaki elôre jelezni szeretné, hogy melyik hétvégén jön-
ne szívesen – fôleg segédmunkára – az építkezésen segíteni,
akkor azt megteheti Czuczor Bernadettnél a 22/467-502 tele-
fonszámon (5-ös mellék), vagy személyesen.

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban

Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szük-
séges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdé-
se elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt. Általá-
ban a kezdési idôpont, eligazítás reggel 8 órakor van.

Személyi igazolványt az ellenôrzések miatt mindenki hoz-
zon magával. A táskákat, iratokat, ruhanemûket a Takarékszö-
vetkezetbôl kialakított melegedôben lehet elhelyezni. Dohány-
zás csak a kijelölt területen lehetséges.

Megjelenés: hosszú nadrágban, vastag talpú (ha lehet acél-
betétes) cipôben. Kesztyût, sisakot, egyéb felszerelést az ön-
kormányzat biztosít. Alkoholt vagy drogot a megjelenés elôtt
és a munkavégzés közben fogyasztani tilos.

A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget bizo-
nyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az önkor-
mányzathoz, 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 Önkor-
mányzata által 2004-ben alapított kiemelten közhasznú köz-
alapítvány 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 nyil-
vánosságra 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 cí-
mére:
- 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.

Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befizet-
heti ugyanerre a számlaszámra. Támogatását köszönjük!

Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan

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

Adományok az új ovira
A Majálison Kovács Rebeka segítségével pólókat ajándé-

koztunk az új óvoda építését adománnyal támogatók számára.
Mivel a kis méretû pólók már tavaly elfogytak, így újakat szi-
táztattunk. A legkisebb méret 1-1,5 éves korú gyerekeknek ké-
szült, ebbôl is szép számmal fogyott a rendezvény alatt. Aján-
dék pólót kaptak azok is, akik munkájukkal eddig segítették az
építési munkálatokat.

A rendezvényen 33 400 forint gyûlt össze, plusz 3 000 fo-
rinttal növelte a bevételt a Maszat klub felajánlása. Az összeg
a Tordas Községért Közalapítvány számláját gazdagítja. Kö-
szönjük mindazoknak, akik adományaikkal támogatták az épí-
tési költségeket!

Hajbin Tímea

NAPKOLLEKTOR PÁLYÁZAT

Az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja  a környezet
védelmét, ezért szinte minden lehetséges hulladékfajtát szelek-
tíven gyûjtünk már.

A környezetvédelem másik területe a fosszilis energiafor-
rások (olaj, szén, gáz) helyett a megújuló energiaforrások egy-
re terjedô felhasználása.

Tordas elindult ezen az úton is. Az új óvoda energiaellátá-
sát, a fûtést és a használati melegvíz elôállítást már ennek szel-
lemében valósítjuk meg. A beruházás drágább, mint a hagyo-
mányos gázkazán esetében lenne, de az üzemeltetés költsége
alacsonyabb, így a beruházás elôbb-utóbb megtérül.

A megtérülés idejét lerövidíti, ha a beruházás költségét
részben pályázati forrásból tudjuk fedezni, ezért - oly sok más
tervünk megvalósításához hasonlóan - erre is pályázatot nyúj-
tottunk be.

„A helyi hô és hûtési igény kielégítése megújuló energia-
forrásokkal” elnevezésû konstrukció keretében a beruházás
bruttó 18 millió forintos költségéhez igényeltünk 11 millió Ft
támogatást. Elkészült az épületenergetikai audit, és beadtuk a
pályázatot, melynek eredménye egy hónapon belül várható.

A melegvizet 48 m2 napkollektor fogja szolgáltatni, de idô-
járástól függôen évente 1-2 hónapot rásegít a fûtésre is. Napsü-
tésmentes idôszakban a melegvizet és a fûtést is pelletkazán
szolgáltatja, amelynek üzemeltetése a jelenlegi gázárakhoz
képest 40%-kal alacsonyabb.

Teszár Tamás alpolgármester

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

ujovinklesz.blog.hu
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ÚJ NYEREMÉNYEK!!!
A SPA Hungary Holding jóvoltából az új ovi

építésénél önkéntes munkát végzôk közül hárman
ingyenes családi belépôt nyernek az Agárdi fürdôbe!

Érdemes tehát lapátolni, szerelni, festeni, takarítani az új
ovinál! Az önkéntes munkát végzôkrôl folyamatos listát veze-
tünk az építkezésen (feltéve, hogy vállalja a nyilvánosságot),
és a nyár végén kisorsoljuk a szerencsés nyerteseket!

Hajbin Tímea

Kolpingban voltunk
Egy nem igazán verôfényes májusi napon útnak indultunk,

hogy nyereményünket beváltsuk. Az út nem volt hosszú, ami
nem hátrány, ha kisgyerekekkel utazik az ember, hiszen majd-
nem végig autópálya vezet.

Üdvözlô itallal és süteménnyel köszöntöttek minden érke-
zôt. A süti olyan finom volt, hogy még egyszer visszatértünk a
recepcióhoz.

Az apartmanunk meglepôen tágasnak bizonyult. Külön
szobát kaptak a kicsik, a nagyok és a szülôk is. Sok szállodával
ellentétben itt kifejezetten elôny a sok gyerek, hiszen minden
családnál a negyedik gyermek költségeit átvállalja a hotel.

Sok holmit nem kellett vinnünk, ami nem volt hátrány fél
csomagtartónál! Volt ott kiságy, bili, wc ülôke… sôt még be-
ülôs úszógumi is!

Elsô utunk a medencékhez vezetett. Ötletes és jó megoldás,
hogy a komplexum összes épületét zárt folyosó köti össze, így
a vendég egy szál köntösben kelhet útra, lehetett rossz idô,
vagy esô. Sajnálatunkra a kinti medencéket nem próbálhattuk
ki az idôjárás miatt.

Vacsora után felfedeztük a benti játszótereket, szobákat.
Legjobban a mászókás, labdás részt tudtuk kihasználni. A na-
gyoknak csocsó és ping-pongozási lehetôség volt.

Szombaton a kinti tereket néztük meg. A játszóterek közül
volt olyan, ami a legkisebbeknek készült és volt a kicsit na-
gyobbaknak is. A tizenévesek leginkább a trambulinon tudtak
ugrálni. Volt egy kis állatfarm, és indián sátor is. Csalódást
okozott, hogy a kötélpálya csak egy órát volt nyitva a hétvége
alatt, akkor is csak a kisebbeknek való.

Szerencsére kárpótolt minket a pedálos gokartozási lehe-
tôség. Ezt még mi szülôk is nagyon élveztük. (A kicsi szeren-
csére végig aludta.)

Este bohóc mûsort nézhettek meg a gyerekek.  És persze
fürödtünk aznap is.

Az étkezések... Reggeli és vacsora svédasztalos rendszer-
ben. Volt ott minden, mit szem száj megkíván. Külön pult a
babáknak, bébi étellel, fôzelékkel babavízzel... és minden ét-
kezésnél volt tejbegríz. Egyszer a kakaót is sikerült kiboríta-
nunk, de látszott, nem egyedi esetrôl van szó. A pincérnek
szeme sem rebbent, csak lecserélte az abroszt.

Szóval köszönjük a lehetôséget, érdemes volt résztvenni az
új óvoda építésében márcsak ezért is ! Persze az sem lesz hát-
rány, ha szeptembertôl nem kell Gyúróra hordani a gyerekeket.
Ja, és ha a vízilós szappantartónkat elküdjük a kiállításukra,
újra nyerhetünk egy hétvégét!

Szabó család

Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdôben
mintegy 9 ha ligetes területen, egy 300
m3-es nyitott termálvizes, 300 m3-es  fe-
dett gyógyvizes medence, egy 180 m3-es
családi medence (fekvô és álló élmény-
elemekkel, vízkésekkel, gejzírekkel és
gyermekpancsolóval), szakképzett sze-
mélyzet és a legmodernebb gyógyászati
kezelések biztosítják a vendégek kikap-
csolódását, regenerálódását. Bôvebben a
fürdô honlapján tájékozódhat:

www.agárditermál.hu.

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
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Idén is féláron a Popstrand rendezvényein
Az önkormányzat és az üzemeltetô között létrejött megállapodás értelmében minden tordasi lakos, aki ezt személyi igazol-

vánnyal és lakcímkártyával igazolja, 50% kedvezménnyel vásárolhat belépôt a Popstrand idei rendezvényeire. Ezen felül kap-
tunk rendezvényenként 6-6 ingyenjegyet, amelyeket az óvodaépítésen résztvevôk között fogunk kisorsolni (természetesen min-
den nyertes két jegyet kap). A 48 db. ingyenjegy és az 50% kedvezmény bruttó 100 000 Ft-jába került az önkormányzatnak.

Reméljük, hogy az önkormányzati támogatással sokak számára tettük elérhetôbbé ezen koncertek látogatását. Élje-

nek a lehetôséggel!

Teszár Tamás alpolgármester

I
n

g
y

e
n

je
g

y
e
k

 é
s
 5

0
%

 k
e
d

v
e
z
m

é
n

y
 a

z

A
G

Á
R

D
I
 P

O
P

S
T

R
A

N
D

 r
e
n

d
e
z
v

é
n

y
e
ir

e
!



10

ISKOLAI HÍREK

A 2009/2010-es tanév végéhez érkeztünk, amikor valóban
„szárnyat bontanak” végzôs diákjaink, elhagyják az iskolát, s
majd a megérdemelt pihenés és nyári vakáció után máshol, más
iskolákban folytatják tanulmányaikat.

Kívánom nektek, kedves búcsúzó 8. osztályosok, hogy ta-
láljátok meg helyeteket, számításotokat az életben. Végezzétek
szorgalmasan és kitartóan munkátokat az új környezetben, ta-
láljatok barátokat, kívánok Nektek sok sikert és boldogságot a
továbbiakban is.

Útravalóul fogadjátok tôlem a következô sorokat – fogad-
játok attól a tanítótól, aki elsôként vezetett benneteket az isko-
lába. Enyém volt az elsô félszeg bátortalan mosoly, az elsô pró-
bálkozások, majd lassan az iskolaközösség tagjaivá váltatok.
Most pedig utatokra engedünk benneteket, ajánlom hát nektek
szeretettel a következô sorokat:

„Szerezd meg magadnak azt, ami teljesen tôled függ: légy ô-
szinte, méltóságteljes, munkabíró, ne elégedetlenkedj sorsod-
dal, légy szerény, jóindulatú, szabad, komoly, nagylelkû. Ne
légy hanyag tetteidben, ne légy kapkodó beszédben, ne légy
csapongó képzeteidben, lelked ne legyen sem zárkózott, sem
kitáruló, ne zsúfold túl az életedet tennivalókkal.”

Szeretettel: Somfai Sándorné Edit néni

Természetesen történtek még említésre méltó események
az elmúlt idôszakban, ezekre szeretnék visszatérni.

Május 11-én ünnepélyes keretek között emlékeztünk a
„Madarak Fák Napjára”. Kedves elôadást láthattunk a 2. osz-
tályosok szereplésével, szép verseket hallhattunk a felsô tago-
zatosok elôadásában, amelyek a természet szeretetérôl, annak
szépségérôl, a madarak életérôl szóltak. Eredményt is hirdetett
a zsûri, ugyanis elôzetes feladatot, pályázatot írtak ki a mada-
rak, fák életérôl szóló plakát, tabló készítésérôl. A munkákat
Csernelyné Tengely Ágnes, Szilika-Iván Emôke és Budavári
Erzsébet értékelték. Az eredmények a következôk:

Alsó tagozat:
I. Kézimunka szakkör, melynek tagjai: Takács Anna (1. o.),
Bagdi Réka (2. o.), Benedek Panna (2. o.), Laboranovits Anita
(2. o.), Takács Réka (2. o.), Vlad Viola (2. o.), Szabó Réka (3.
o.), Horváth Katinka (3. o.), Takács Viktória (3. o.), Botta Ve-
ronika (3. o.), Kovács Nikol (3. o.), Benedek Kata (4. o.), Bok-
ros Blanka (4. o.), Zoltai Liza (7. o.)
II. 1. osztály
III. Takács Réka – Csizmarik Valéria

Felsô tagozat:
I. Valóczki Bianka 8. o.
II. Németh Renáta – Kollmann-Kullmann Nikolett 8. o.
III. Keleti Nikolett 6. o.

Bemutatkoztak a „Zöld-hangyák” képviselôi is, Szilika
Iván-Emôke és Budavári Erzsébet. Köszönjük a munkájukat, a
segítségüket.

Május 14-én lezajlott Válban a Vajda János szavalóverseny,
melyen iskolánk alsó és felsô tagozata is képviseltette magát.
Az 1. osztályt Czuczor Domonkos, a 2. osztályt Takács Réka
képviselte. a 3. osztályból Weinelt Veronika I. helyezést ért el.
Sajnos a 4. osztályosok ebben az évben nem vettek részt a sza-
valóversenyen, mert ekkor kirándulni voltak.

Az 5-6. osztályosok versenyében Erdélyi Kristóf 5. o. tanu-
ló képviselte iskolánkat és dicséretben részesült, IV. helyezést
ért el.

A 7-8. osztályosok közül Koczkás Eszter 7. o. tanuló a zsûri
különdíját, a zsûri elnökének dicséretét kapta. Gratulálunk a
szép eredményekhez és nagyon örülünk annak, hogy méltó-
képpen képviselték iskolánkat.

A váli iskola meghirdetett rajzpályázatán Kunsági Kinga 2.
osztályos tanuló II. helyezést ért el. Neki is gratulálunk.

Május 15-én emlékeztünk iskolánk névadójára. Ezen alka-
lomból „többpróbás” akadályversenyen vettek részt a tanulók,
vegyes csapatokat alkotva. Kellemes, jó hangulatú, vidáman
eltöltött délelôtt után koszorúztunk a Sajnovics szobornál,
majd az iskolában eredményhirdetés következett. Mindenki
részesült valamilyen jutalomban (torta, csokoládé), a legfôbb
jutalom azonban az volt, hogy mindannyian jól éreztük magun-
kat.

Május 26-án rendben és fegyelmezetten lezajlott az Orszá-
gos Kompetencia Mérés, amely a 4., 6. és 8. osztályokat érin-
tette.

Az elôzô évi mérés eredményei azt igazolják, hogy a köz-
ségi iskolák között elsô helyet foglalunk el, de jó eredménye-
ket mondhatunk magunkénak megyei szinten is.

Május 27-én az óvoda nagycsoportja, az iskolába készülôk
– látogatásra jöttek az 1. osztályba, egy kis hangulat, ízelítô az
iskolai életbôl.

Lezajlottak az év végi osztálykirándulások. Szerencsére a
kedvezôtlen idôjárás ellenére majdnem minden tervezett prog-
ramot megvalósítottunk.

Június 7-én szülôi értekezletet tartottunk a leendô elsôs
szülôk számára az iskolában. Megbeszéltük a legfontosabb te-
endôket, amelyek az iskolába lépéshez a legfontosabbak, leg-
szükségesebbek.

Iskolánk 20 éves évfordulójára készülve pályázatot hirdet-
tünk meg ISKOLAZÁSZLÓ tervezetének az elkészítésére.
Mivel egy zászló elkészítésének vannak hivatalos és szabályt
követô útjai, ezért a beérkezett pályázatok összességébôl ké-
szült el iskolánk hivatalos zászlaja.

A tanévzáró ünnepségünk egy részét képezte ennek a zász-
lónak az avatása, majd birtokba vétele, valamint az ünnepélyes
eredményhirdetés. A mostani 8. osztály az elsô, amelyik búcsú-
zó szalagját felköthette az iskola zászlajára.

Az elôzetes felmérés alapján 10 jelentkezôvel indul a nyári
tábor. A  tábor helyszíne: Bakonybél. Idôpontja: augusztus 9 –
14. Részletes programot minden érintett szülô és tanuló kapni
fog. Ezzel kapcsolatos megbeszélés az indulás elôtti héten lesz
az iskolában.

Az iskola nevében szeretném megköszönni a kedves szü-
lôknek a sok-sok segítséget, a támogatást – legyen ez anyagi
vagy éppen fizikai segítség – az együttmûködést és gondos-
kodást. Iskolánk valamennyi dolgozója nevében kívánok min-
den kedves szülônek, és valamennyi diákunknak jó pihenést,
kellemes nyaralást, szép idôt a nyárra. A gyerekeknek kívá-
nom, hogy töltsék a nyarat tartalmasan, sok szép élménnyel
térjenek vissza szeptemberben. Szeretettel várunk vissza ben-
neteket és várjuk a kicsi elsô osztályosokat is!

Somfai Sándorné igazgató-helyettes

„A szárny megnôtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák”

(Ady Endre)
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A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI

Jól vizsgázott a tordasi mûvészetoktatás
a 2009-2010-es tanévben

Céljaikat legegyszerûbben Kodály Zoltán fejezi ki: „Tán-
cainkkal, felidézett régi hagyományokkal szeretnénk minden
gyermekhez, fiatalhoz közelebb hozni azt a kincset, melynek
nem szabad elvesznie; melyet tovább kell örökíteni gyerme-
keink és azok gyermekei számára.”
 A Tordasi Kulturális Napok mûsorának gerincét jelentô is-
kolai produkciók egy év munkáját reprezentálták. A lelkes kö-
zönség többsége csupán a végeredményt, az egyedül, vagy
csoportosan elôadott mûvészeti tevékenységet láthatta, mely
dicséretére vált az elôadóknak, iskolának egyaránt. Kevesen
látják azt az utat, ami a végeredményhez vezet, a mindennapi
munkát, a küzdelmet, mely a nevelésben a legnagyobb érték.
A látott produkciók alapján elmondhatjuk, hogy az iskola telje-
sítette feladatát, közvetítette a nemzeti és az egyetemes mû-
veltséget, a múlt értékeinek megôrzését és továbbvitelét. A nö-
vendékek tanáraiktól örök értékeket kaptak, nem csupán szel-
lemi, hanem erkölcsi értékeket, mely az értékválságos idôkben
nem nélkülözhetô. A néphagyomány fontos alappillére a mû-
vészetoktatásnak és a tordasi mûvészetoktatásnak is ez az erôs-
sége. Németh Ildikó és Szabó Szilárd a táncokon keresztül is-
merteti meg hagyományainkat, népi játékokat, a táncos moz-
gásanyag variációs lehetôségeit, a táncokhoz kapcsolódó éne-
keket, zenei kíséretet, viseletet.

A néphagyomány oktatásakor több kérdés merül fel az ok-
tatókban. Mit ôrizzünk meg a hagyományból? Hogyan adjuk
tovább? A 21. szd. gyermeke számára mi az az ismeretanyag,
ami hozzájárul a népmûvészet iránti jó érzelmi viszony kiala-
kulásához, a mûvészetoktatásban résztvevô gyerek korszerû
mûveltségéhez? Mit jelentenek a szavak, a ritmusok, a dalla-
mok? Miért is énekeljük ezt vagy azt a dalt, mit jelent ez a gye-
rekek számára? Kérdéseinkre választ kaphattunk a vizsgán.
Minden csoport magáénak érezte a számukra választott táncos
anyagot.

Az óvodások szûkebb hazájuk, Fejér megye hagyományai-
val ismerkedtek, népi játékokat játszottak és ugróst táncoltak
saját énekükre, felszabadultan. A kisiskolások kicsit távolabb
mentek, Galga vidék játékait, táncait mutatták be. Elôször az
év közben tanult motívumokat improvizálták, saját kedvükre
újraalkották, majd koreográfia formájában is elôadták. Az elô-
adásban segítséget kaptak a népzenei tanszak növendékeitôl.
Ildikó és Szilárd évek óta ezt az utat követik tanításukban, ezért
nem volt meglepô számomra, hogy az Országos Néptánc Ta-
nulmányi Versenyen ez a csoport kategóriájában elsô lett. Gra-
tulálok! A harmadik csoport határon túlra ment, Maros-Kükül-
lô-vidékre, lôrincrévi táncokat táncoltak, melyben az énekszó-
ra járt leánytánc, a páros csárdás és a vidék férfitánca a ponto-
zó, mely rögtönzött egyéni, valamint csoportos formában is
megjelent, anyanyelvi szinten. Igen nagyra értékelem Ildikó-
nak és Szilárdnak a munkáját, mert tudom, hogy nem válogat-
nak, minden gyerek fontos a számukra, a tehetségeseket terhe-
lik, a félénket bátorítják, a szülôket is aktivizálják.

A népi játék és néptánc, a népdal és népzene elválaszthatat-
lan a néphagyományban, ezért nem szabad ôket szétválasztani
az oktatásban sem. Jól látta ezt az iskola vezetése is, amikor el-
indította a népzene tanítását a mûvészetoktatás keretei között,
melynek már látszanak a kedvezô jelei. A táncosok nagyon
szépen énekelnek, szólistáik versenyeken szerepelnek szép si-
kerrel Domak Anikó vezetésével. Az ipar és képzômûvészeti
oktatást látványos, szivetmelengetô kiállítás mutatta meg szá-
munkra, ahol a kerámia mellett a kézmûvesség többféle techni-
kája is megjelent szép számú kiállított alkotás formájában. A
kiállítást létrehozó, és a kézmûves csoportot vezetô Kovács
Erika nem csupán szakmájának mestere, hanem kiváló nevelô,
aki jó érzékkel hozzásegíti növendékeit az alkotással járó, más-
sal nem pótolható élmény létrejöttéhez.

Gratulálok az iskola vezetôinek, tanárainak a teljesítmény-
hez. Dicsérendô az az áldozatvállalás, mellyel az önkormány-
zat számos gondja ellenére a mûvészetoktatást fenntartja.

Salamon Ferencné oktatási szakértô

CSODÁLATOS MÁJUS

A tanévzárás elôtti utolsó hónap sem telt el élmények nél-
kül. Csodálatos májusnak is nevezhetjük.

„A pünkösd újszövetségi egyházi ünnep, amelyen a keresz-
ténység a Szentlélek eljövetelének emlékét ünnepli meg. A
Szentlélek ezen a napon jött el Jézus Krisztus és a Krisztusi
Egyház anyjára, legszentebb Szûz Máriára, valamint az apos-
tolokra, aki ezt a napot új tartalommal töltötte meg a keresz-
tények számára.” (Wikipédia)

Pünkösdi kirándulásunk 2010. május 21-25. között zajlott.
37 fôs csapatunkat a Gyimesközéploki-Hidegségi testvériskola
látta vendégül, családoknál kaptunk szállást és szeretetteljes
fogadtatást.  A kirándulást már évek ót a tervezgettük, úticé-
lunk a pünkösdi csíksomlyói búcsú és az ezeréves határ ren-
dezvényein való részvétel, természetesen a testvérkapcsolat
ápolása mellett.

Legszemléletesebb, tömör élménybeszámolót Falusi Csen-
ge fogalmazta meg: „Én csak annyit írok: nagyon jól éreztem
magam. A sok séta, szórakozás nagyon jó volt. Reggelente, mi-
kor kiléptem az ajtón, mindig áradt belém a friss levegô. Ott
nem voltak rossz napjaim, csak jók. A táj gyönyörû volt és sze-
rintem még a legtermészet-gyûlölôbb ember is észreveszi a tá-
jat, mert ott csak kedves és jó emberek vannak, rosszak nincse-
nek!”

Röviden a tordasi vendégek programjáról:
2010. május 21. – péntek

- délután érkeznek a vendégek, elhelyezés a családoknál
- pihenés, szabad program, ismerkedés a szállásadókkal

2010. május 22. – szombat
- 9 órakor a bükkhavasi iskolától indul az autóbusz a többi tor-
  dasival és vendéglátóval Somlyóra, a pünkösdi búcsúra, par-
  kolás Delne és Pálfalva között
- 17 órakor indul az autóbusz haza felé, mindenkivel aki Som-
  lyóra ment
  2010. május 23. – vasárnap
- 9 órakor a bükkhavasi iskolától indul az autóbusz a vendé-
  gekkel és vendéglátókkal Gyimesbükkre, az ezer éves határ
  hoz
- 15 órakor indul az autóbusz vissza Hidegségre
- 18 órakor a bükkhavasi iskolától indul az autóbusz a vendé-
  gekkel és vendéglátókkal Gyimesbükkre –  19 órától kezdôdô
  KORMORÁN koncertre
- 21:30 – indul az autóbusz haza

2010. május 24. – hétfô
- 8 órakor indul a hidegségi keresztalja haza a Megállóról, min-
  denki becsatlakozik útközben
- 11 órakor szentmise a bükkhavasi templomban, utána elôadás
  a templom mellett: Gyimesi lakodalmas, ezt követi a közös
  ebéd majd tánc
- 20 órakor indulnak haza a vendégek

Köszönjük Rácz Árpád igazgató úrnak a szervezést és a tar-
talmas tájékoztatást, túravezetést. Visszavárjuk testvériskolán-
kat Tordason! Nem utolsóként köszönet az anyagi támogatá-
sért a szülôknek (részvételi díjak), a Tordasért Közalapítvány-
nak és a Rákóczi Szövetségnek.

A Csíksomlyó Express az ezeréves határnál
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Reményeink beteljesedtek, a Pillikék kisebb, óvodás 1-2-3.
osztályosok, csoportja bejutott az országos néptánc tanulmányi
verseny döntôjébe, melyet május 28-29-én rendeztek meg
Kecskeméten. Az elsô korcsoportban I. helyezést értünk el. A
zsûri nem adott ki második helyezést, csak harmadikat. 28
táncos és a Tûzifa citera zenekar hozta ezt a kiváló eredményt.
Álljon itt a résztvevôk névsora: Cselikovics János, Csizmarik
Valéria, Kleman Noémi, Laboranovics Anita, Schachay Viktó-
ria, Szigeti Bálint, Sztyéhlik Dorka, Takács Szilárd Árpád,
Tóth József Iván, Turú András, Varga Csongor, Varga Zsom-
bor, Zoltai Tamás, Horváth Katinka, Boldizsár Botond, Sebes-
tyén Ákos, Szabó Réka, Takács Réka, Takács Viktória, Násztor
Eszter, Pap Anna Sára, Simon Olivér, Takács Anna, Tóth Viola,
Khaut Viktória, Kovács Nikol, Szabó Imola, Szilágyi Sza-
bolcs, Pápai Áron, Sárossy Sarolta, Dudás Eszter, Kôszegi

Balázs. A zenei felkészítô Domak Anikó, a táncosoké Németh
Ildikó és Szabó Szilárd. A szervezés, lebonyolítás nagymestere
Cselikovics Herta. Köszönet a fenntartónak, a szülôknek, hogy
erkölcsileg és anyagilag egyaránt segítettek, támogattak ben-
nünket.

Felhívjuk a figyelmet és szeretettel várunk minden érdek-
lôdôt a VIII. Szûcs Béla tánc-, zene-, és kézmûves táborunkra
2010. augusztus 24-28. között. A mûvészeti iskola tanulóinak
a részvétel ingyenes, csak az igény szerinti étkezést kell térí-
teni. A részletes program megtalálható a www.iskola.tordas.hu
és a www.tordas.hu honlapokon.

Tartalmas szép nyarat, aktív pihenést kívánok a mûvészet-
oktatás nevében!

 Németh Ildikó intézményegység-vezetô

Kecskemét 2010. május 28. - szereplés után

A halász hazatér fatörzsbôl vájt csónakján a napi halászat-
ból, és találkozik egy külföldi piackutató szakemberrel, aki eb-
ben a fejlôdô országban dolgozik. A piackutató azt kérdezi a
halásztól, hogy miért jött haza olyan korán. A halász azt feleli,
hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat fogott ahhoz,
hogy gondoskodjon a családjáról.
- Mivel tölti az idejét? - kérdezi a szakember.
- Hát, például halászgatok. Játszom a gyerekeimmel. Amikor
nagy a forróság, lepihenünk. Este együtt vacsorázunk. Össze-
jövünk a barátainkkal és zenélünk egy kicsit - feleli a halász. A
piackutató itt közbevág, és ezt mondja:
- Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam ezekrôl
a dolgokról. Segíteni akarok magának. Hosszabb ideig kellene
halásznia. Akkor több pénzt keresne, és hamarosan egy na-
gyobb csónakot... tudna vásárolni ennél a kis kivájt fatörzsnél.
Nagyobb csónakkal még több pénzt tudna keresni, és nem kel-
lene hozzá sok idô, máris szert tudna tenni egy több csónakból
álló halászflottára.
- És azután? - kérdezi a halász.

- Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná a halait,
közvetlenül a gyárnak tudná eladni, amit fogott, vagy beindít-
hatna egy saját halfeldolgozó üzemet. Akkor el tudna menni
ebbôl a porfészekbôl Párizsba vagy New Yorkba, és onnan
irányíthatná a vállalkozást. Még azt is fontolóra vehetné, hogy
bevezesse a tôzsdére az üzletet, és akkor már milliókat keres-
hetne.
- Mennyi idô alatt tudnám ezt elérni? - érdeklôdik a halász.
- Úgy 15-20 év alatt - válaszolja a piackutató.
- És azután? - folytatja a kérdezôsködést a halász.
- Ekkor kezd érdekessé válni az élet - magyarázza a szakember.
- Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatná a városi rohanó életfor-
mát, és egy távolesô faluba költözhetne.
- És azután mi lenne? - kérdezi a halász.
- Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel, a
nagy forróság idején lepihenni, együtt vacsorázni a családjával
és összejönni a barátaival zenélgetni kicsit...

Az írást Cselikovics Herta küldte a szerkesztôségbe

TANULSÁGOS
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Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

2463 Tordas, Köztársaság u. 1., OM azonosító: 030174, Tel./fax: 22/467-532

VIII. „SZÛCS BÉLA” gyermek és ifjúsági néptánc-, zene- és kézmûves tábor

TORDAS

2010. augusztus 24-28. (kedd estétôl-szombat délelôttig)

Házigazda:

A Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
„Tordasi Pillikék” gyermek néptáncegyüttes

Táncanyag:

Vajdaszentiványi táncok (ifjúsági korosztály)
Rimóci játékok és táncok (fiatalabb korosztály)

Táncoktatás:

Busai Norbert és Busai Zsuzsanna (Jászberény)
Holecz Istvánné (Rimóc) a „Népmûvészet Mestere”

Németh Ildikó és Szabó Szilárd (a tordasi mûvészeti iskola tanárai)
Meghívott zenészek/tanárok:

Kovács Márton, Nagy Zsolt, Domak Anikó (a tordasi mûvészeti iskola tanárai)
Mohácsy Albert (népzenész), Boldizsár József (népzenész), Csôgör Róbert (népzenetanár)

Salamon Soma (Tûz Lángja zenekar), TÛZ LÁNGJA zenekar,
a DûVô zenekar és a Martonvásári Mûvészeti Iskola zenész növendékei

Kézmûves foglakozások: Kovács Erika kerámiamûvész és Kása Róza, Kása Bíborka
Vonós zeneoktatás: Kovács Márton és Nagy Zsolt

Citera oktatás, ének tanítás: Domak Anikó
Népi furulya oktatás: Salamon Soma

Játékmester: Szabó Zsolt
Filmvetítés: Dr. Halmos Béla

A tábor háziasszonya: Cselikovics Herta (a tordasi mûvészeti iskola titkára)
Részvételi díj: 10 000 Ft/fô, csoportos kedvezmény 15 fô felett 15%, amely napi háromszori étkezést tartalmaz

(az érkezés napján nincs vacsora), szállás az iskolában saját hálózsákban.
A tordasi mûvészeti iskola tanulóinak a részvétel ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni!

Részvételi díj befizetése készpénzben a helyszínen.
Jelentkezési határidô: 2010. június 30.

Jelentkezési cím: pillikek@gmail.com, vagy postai úton 2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Információ: Németh Ildikó (+36 20/371-8653), Cselikovics Herta (+36 20/553-3523)

Judo - Cselgáncs

2010. május 29-én Domaszéken rendezték meg az V. CER-
TOP-KUPA nemzetközi gyermek judo versenyt, ahol a hazai
csapatokon kívül szerb, román, szlovák, és lengyel csapatok is
részt vettek. E rangos mezônyben, ahol csaknem 400 sportoló
vett részt, a serdülôk 60 kg-os súlycsoportjában Récsi Ádám
versenyzônk  III. helyezést ért el.

2010. június 13-án a Veresegyházi Küzdôsport Egyesület
elsô ízben rendezte meg meghívásos judo versenyét, a HEPE-
HUPA KUPÁT. Három sportolóval vettünk részt a versenyen,
és örömünkre mind a hárman nagyon szép eredményt értek el.

Kleman Noémi II. hely
Kónya Bálint I. hely
Kalamár Botond I. hely

Kalamár Domokos testnevelô-edzô

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!

Május végén vidám kis csapat érkezett a könyvtárba: az
óvoda nagycsoportosai. Többen közülük már ismerôsként jöt-
tek, hiszen szüleikkel, nagyobb testvérükkel jártak már itt, sôt
néhányan beiratkozott „olvasók”. Ôk segítettek elmesélni, mi-
ért is jó könyvtárba járni, hogyan lehet beiratkozni, kölcsönöz-
ni. A beszélgetés után körülnéztek, hol találhatók a gyerekek-
nek szóló mese- és verses könyvek, folyóiratok, ismeretter-
jesztô könyvek. Jó hangulatban telt el a látogatás, dallal bú-
csúztak. Nagyon örülök annak, hogy azóta már jöttek vissza
beiratkozni, szeptembertôl pedig biztosan még gyakrabban ta-
lálkozunk!

A könyvtár nyáron zárva tart, és remélhetôleg megújulva
vár majd mindenkit. A felújítás elôtti utolsó kölcsönzési nap
június 16. A nyitás idôpontjáról tájékoztatjuk a kedves Olvasó-
kat.

Szép idôt, kellemes nyarat, jó pihenést kívánok!

Varga Szabolcsné

2010. május 15-én részt vettünk a Baján meg-
rendezett serdülô cselgáncs Diákolimpia orszá-
gos döntôn, ahol Kalamár Botond versenyzônk
az országos 7. helyezést érte el.
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Óvodai hírek
Május az óvodában

Májusban is sok-sok rendezvény színesítette mindennapja-
inkat. A helyi hagyományokat ôrizve, a gyermekekkel május
1-hez közeledve, májusfát állítottunk, melyet a kisfiúk a szi-
várvány összes színét felhasználva díszítettek színes szalagok-
kal. Mindezek után közösen gyermekdalokat, népdalokat éne-
kelve, körbetáncoltuk a mi májusfánkat.

Nemsokára ismét egy csodálatos ünnep következett, ami-
kor megemlékezhettünk az édesanyákról. A gyermekek na-
gyon készültek erre a napra. Verset tanultak az édesapák segít-
ségével,  majd süteményt készítettek édesanyjuk köszöntésére.
A nagycsoportosokhoz ellátogattak a tanítónénik. A leendô el-
sôsök nagy érdeklôdéssel, és szeretettel fogadták Edit nénit és
Andi nénit.

Kirándulni is voltunk. Megnéztük a veszprémi állatkert
rendkívül érdekes, és gazdag állatvilágát, majd megnéztük a
balatonfüredi hajókikötô hatalmas vitorláshajóit. A napot a kö-
zös fagyizás koronázta meg.

Ezt követôen a mûvészeti iskola növendékei látogattak el
hozzánk, hogy a hangszeres zenén és a néptáncon keresztül,
megörvendeztessenek bennünket csodálatos mûsorukkal.

Majd rövidesen a szociális otthonba fogadták a nagycso-
portosokat nagy-nagy szeretettel, a már hagyománnyá vált já-
tékos délelôttön.

Május végéhez közeledve a leendô elsôsök bekukkanthat-
tak  az iskolások minden napi életébe. A nagycsoportosok meg-
nézték az elsô osztályosokat, hogy miként telnek napjaik.

Május 28-án gyereknapot tartottunk. Változatos játékokkal,
versenyekkel, sok-sok szülô részvételével telt a délelôtt. A gye-
reknapot bábelôadás zárta. Majd utána, kint, a szépen megte-
rített asztaloknál, a gyermekek elfogyasztották a dajka nénik
által és a szülôk segítségével bográcsban készített paprikás
krumplit. Köszönjük a süteményeket, a palacsintát, és az epret,
amivel a gyerekeknek örömet szerezhettünk.

Június 4-én tartottuk évzárónkat, és ballagásunkat. Az ün-
nepet nagy várakozás, kíváncsiság, és izgalom elôzte meg.
Ugyanakkor mi, az óvoda dolgozói is arra gondolunk, hogy ôk
azok a nagycsoportosok, akik utoljára ballagnak el ebbôl az
épületbôl. Bizonyára sokuknak vannak emlékeik, amelyet ezen
óvoda falai között élhettek át. Ezért sok szeretettel meghívjuk
önöket augusztus 27-én, 17 órai kezdettel óvoda búcsúzó dél-
utánunkra, ahol elmesélhetik ezen történeteket. Valamint ké-
rünk mindenkit, amennyiben vannak régi óvodai fényképeik és
szívesen kölcsönadnák e jeles napra, azt kérjük névvel ellátva
az óvodába leadni szíveskedjenek. Elôre is köszönjük.

Köszönettel tartozunk Szigeti Károlynak, hogy egész év-
ben az óvodai bútorzat karbantartásáért, javításáért! Köszönjük
a Szülôi munkaközösségnek az egész éves kitartó munkáját!

„De jó is volt ide járni, mennyi öröm várt itt ránk,
Sok-sok mese, nóta, játék, napsugaras szép világ,
Itt játszottunk télen, nyáron, nôttem, velem nôtt a szék
a baba, a labda, autó, tanultam verset, mesét.”

Diósiné Besenyei Boglárka

Kedves Szülôk!

Engedjétek meg, hogy mint elköszönô nagycsoportos szü-
lô, és mint az óvodai szülôi munkaközösség elnöke, az utolsó
szó jogán íly módon köszönjek el mindannyiótoktól. Szeret-
nék köszönetet mondani nektek a támogatásért, és az elmúlt
években nyújtott sok-sok segítségért, melyet irányomba és a
szülôi munkaközösség irányába tanúsítottatok! Azt gondolom,
hogy minden nehézség ellenére kellemes idôszakot töltöttünk
együtt, s mindig jó szívvel fogok gondolni ezekre az évekre.

További sikeres óvodai éveket már egy szebb és korszerûbb
óvodában, a pedagógusokkal és a szülôtársakkal sikeres
együttmûködést, gyermekeiteknek kellemes idôtöltést, további
sok sikert és mindenkinek nagyon kellemes nyarat kívánok.

Üdvözlettel: Simonné Bucsi Brigitta

Ballagás

Látogatás a könyvtárban
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Gyermeknap Tordason

Magyarországon 1931 óta ünneplik meg a Gyermeknapot,
régebben napokat, május utolsó vasárnapján. Hagyományte-
remtô szándékkal 2010-tôl Tordas Önkormányzata a Mûvelô-
dési Házzal közösen is megrendezi a helyi rendezvényt.

Tíz órától az iskola aulájában szorgoskodtak a makettezôk,
festették a különféle figurákat, ragasztották a repülôket. Az ér-
deklôdôk a fortélyokat Papp Györgytôl, a vendég Kápolnás-
nyéki Makettezôk Baráti Körének vezetôjétôl sajátíthatták el.

Mellettük Tar Csaba nemzetközi mesterjelölt sakkozó tar-
tott kötetlen sakkelméleti foglalkozást. Játék közben több te-
hetséges gyermekre is felfigyelt, különösen egy tordasi kis-
lányra.

Közben beindult a „nagyüzem” az ingyenes légvárnál, a ki-
települt árusoknál is megélénkült az élet, fogyott a fagyi, édes-
ség, hot-dog, hamburger, kürtöskalács, üdítô és lufi.

Délben megérkeztek a Bosnyák Lovas Udvar lovasai, segí-
tôi is, de sajnos az esôfelhôk is. A gyermekeket nem zavarta az
esô, boldogan feszítettek a lovak hátán.

Szabó György nagylelkû felajánlásának köszönhetôen né-
gyesével beszállították a Budaörsi Repülôtérre a bátor jelent-
kezô gyermekeket, akik egy sétarepülésen vehettek részt.

Közben Ági és Móni „nénik” segítségével játékos vetélke-
dôkben mérhették össze ügyességüket a gyermekek. Öröm volt
nézni az elégedett gyermekarcokat!

13 órától Róka Szabolcs a gyermekeket is bevonva elôadta
„A pórul járt farkas” címû népmesét, mely elôadás méltán vív-
ta ki a nagyérdemû jogos elismerését.

A Ferihegyi Repülôtér viharjelzése miatt elmaradt a hôlég-
ballonos emelkedés, de ami késik, az nem múlik! Egy késôbb
egyeztetett idôpontban megtartjuk ezt az egyedülálló ese-
ményt! A gyülekezô viharfelhôk miatt a rendezvény az iskola
aulájában folytatódott. Beköltöztek a Tordasi Zöld Hangyák, a
Maszat Alkotó Klubosok, és megérkezett az arcfestô hölgy is.
Az ingyenes arcfestésnél rögtön hosszú sor alakult ki, majd
kisvártatva lepkék, cicák cikáztak köztünk.

14 órától a Tordasi Szivárvány Együttes adott egy fergete-
ges koncertet. A Tranzit együttes fellépése most sajnos hely-
szûke miatt elmaradt, de egy késôbbi idôpontban megrende-
zésre fog kerülni.

Reméljük, hogy sikerül egy új hagyományt teremteni, és
minden évben meg tudjuk ajándékozni a gyermekeket egy em-
lékezetes ünnepi rendezvénnyel!

Köszönet a Tordasi Önkormányzatnak az anyagi támogatá-
sért, ami lehetôvé tette az ingyenességet!

Köszönet az önzetlen támogatóknak:
A makettezésért Papp Györgynek, a sakkozásért Tar Csabának,
a lovaglásért Bosnyák Zoltánnak és segítôinek, Szabó György-
nek a repülésért, a koncertért a Szivárvány Együttesnek! 

Köszönet a segítôknek is: Farkas Örs mûsorvezetônek, He-
gedûs Mónikának és Sáfiánné Áginak a gyermekvetélkedô-
kért, Völgyi Zoltánnak a közremûködéshez, és a településôrök-
nek, karbantartóknak a segítségért!

Németi László kulturális szervezô

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI
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Júniusi programok
22. kedd 18 óra: Kertbarátok klubja: Szôlôk gombás megbete-
      gedései, ezek felismerése és védekezés ellenük
      Elôadó: Takács Edina borász
23. szerda 19 óra: Filmklub
24. csütörtök 17 óra: Életmód klub „Kérdezze gyógyszerészét”
     Hormonális egyensúlyvesztés - Dr. Petendi Zsolt gyógy-
     szerész, természetgyógyász elôadása.
28 - július 2. Martonvásár: IV. Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor

Júliusi programok
5. hétfô 17 óra: Nyugdíjas klubnap
7. szerda 19 óra: Filmklub
14. szerda 19 óra: Filmklub

Repülés

Telefonon a jelentkezôk egy részét sikerült elérnem, a többie-
ket arra kérem, hogy a Mûvelôdési Házban, vagy telefonon
adják le elérhetôségüket!

Sakk! Matt!

Keressük a sakkozni szeretôket! Kicsit, nagyot egyaránt!
2010. június 29–én 18 órakor sok szeretettel hívjuk és várjuk
az érdeklôdôket a Mûvelôdési Házban egy megbeszélésre,
sakk kör alakítására!

Makett

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a makettezni szeretôket a
Mûvelôdési Házban egy megbeszélésre, makettezô kör alakí-
tására! Nemcsak gyerekeket, hanem még felnôtten is játszva
alkotni vágyó személyeket! Akiket érdekel a világ arányosan
kicsinyített mása! Találkozó: 2010. június 25. péntek 17 óra

Életmódklub
„Kérdezze meg gyógyszerészét”

Hormonális egyensúlyvesztés

Dr. Petendi Zsolt gyógyszerész, természetgyógyász

A hormonális egyensúly
három lába

Epebetegségek

Az epebetegségben szenvedôk jelentôs része a kalóriadús,
koleszterinben gazdag ételt fogyasztók közül kerül ki. Különö-
sen fokozott a kôképzôdés lehetôsége, ha a nagymértékû ko-
leszterin-fogyasztás nem jár együtt megnövekedett epesav-

képzéssel. Az epesavak kellô mennyisége máshol is fontos:
csökkenése a vékony- és vastagbelek krónikus gyulladásos be-
tegsége (Crohn-betegség, colitis ulcerosa) esetén, vagy mûté-
teket követôen fordul elô.

Epekôbetegségre különösen hajlamosak: az elhízott egyé-
nek, a túlzott mennyiségû ételt fogyasztók, az anyagcsere-za-
varban szenvedôk, a cukorbetegek, egyes májbetegek (májzsu-
gor, májgyulladás) és a vékony- és vastagbél-megbetegedései-
ben szenvedôk. Az epebetegség és az epekô gyakori továbbá
magas ösztrogénszinttel rendelkezô (pl. bizonyos fajta fogam-
zásgátlót szedô) nôkben is gyakori.

Szervezetünk azonban kiválóan tud – egy kis segítséggel –
regenerálódni. Fontos a méregtelenítés, szervezetünk tavaszi
„nagytakarítása”, a megfelelô mennyiségû folyadék fogyasz-
tása és a táplálék átgondolt kiválasztása.

A természetgyógyászat régóta ismer olyan gyógynövénye-
ket, amelyek az epehólyag és a máj segítségére sietnek, mint-
egy támogatják annak munkáját. Ilyen például a közönséges
bogáncsra hasonlító máriatövis, vagy a vérehulló fecskefû.
Ezek kiváló munkát végezhetnek szervezetünkben, de ugyan-
ilyen fontos a megfelelô életmód biztosítása is.

Ezekrôl az egészségügyi kérdésekrôl és még számos érde-
kes témáról hallhat többet a nagyközönség június 24-én, a Mû-
velôdési Házban. Az elôadást dr. Petendi Zsolt gyógyszerész
tartja, aki szívesen válaszol az Önök kérdéseire. Az elôadás 17
órakor kezdôdik, és természetesen ingyenes – jöjjön el és kér-
dezzen!

Kertbarátok klubja

„Kertészkedj, mûvelôdj, barátkozz, és védd a természetet!”

Szôlôk gombás megbetegedései, ezek felismerése és

védekezés ellenük

2010. június 22. 18 óra, elôadó: Takács Edina borász
Az elôadás ingyenes!

A klub célja a kertészek és kertbarátok munkájának össze-
fogása, segítése, szaktanácsadás, de a legfontosabb egy baráti
közösség kialakítása, azoknak a közössége, akiknek sokat je-
lent a szûkebb környezetünk szeretete, ápolása, kertjüknek mû-
velése. Nagyon sokan nem tanulták a kertmûvelést, apáról fiú-
ra száll e tudomány, de meghatározó lehet a kertszomszéd ha-
tása is.

Nem mindegy, hogy kertünkben milyen szôlôt, gyümölcs-
fát, telepítünk vagy milyen  zöldséget, virágot ültetünk. A meg-
felelô fajta ugyanis az eredményes kertészkedés egyik legje-
lentôsebb tényezôje. Ennél fontosabb már csak az lehet, hogy
hogyan tudjuk megvédeni kertjeinket a károkozóktól, betegsé-
gektôl. Szakmai elôadásokkal, gyakorlati bemutatókkal sze-
retnénk segíteni az érdeklôdôknek a hatékonyabb kertmûve-
léshez.

Filmbarátok Klubja

Vetíteni tervezett filmek: a részletekrôl érdeklôdjön a
klubtagoknál, vagy a mûvelôdési házban!

Filmbaráti üdvözlettel: Németi László kulturális szervezô

Újabb szolgáltatás!

2010. június 8-tól fénymásolási, nyomtatási lehetôség

adódik a Mûvelôdési Házban! Feltételekrôl, árakról érdeklôd-
jön a kulturális szervezônél!

A klub célja, hogy kellemes szó-
rakozást nyújtson, lehetôséget adjon
kapcsolatok építésére, barátságok ki-
alakulására. Ehhez már csak Ön, Te
hiányzol! Találkozzunk szerdánként
és péntekenként!

A Gyermeknapon sajnos a rossz idô-
járási körülmények miatt nem min-
den feliratkozott gyermek tudott re-
pülni, de Szabó György felajánlotta,
hogy egy egyeztetett idôpontban ôk
sem maradnak ki ebbôl az élmény-
bôl!

Három hormonális tengelynek
van nagyon nagy szerepe a nôk hor-
monális egyensúlyának fenntartásá-
ban.

Az egyik a petefészket, a másik a
pajzsmirigyet, a harmadik a mellék-
vesét irányítja a hipotalamusz-hipo-
fízis páros segítségével. És a tapasz-
talat azt mutatja, hogy ha az elsôvel
bajok vannak, akkor hamarosan a
második és a harmadik is akadozni
kezd. A panaszok, az ún. „nôi bajok”
nagy része könnyedén besorolható a
három kategória valamelyikébe.
Az elôadás ingyenes!
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MOZI
Június 18. péntek 19 óra:

MESEAUTÓ
 (színes, magyar vígjáték, 93 perc, 2000 - 12 éven aluliak

számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott)

rendezô: Kabay Barna, író: Pozsgai Zsolt
szereplôk: Stohl András, Ónodi Eszter, Kern András, Bezerédi
Zoltán, Kokics Péter, Pogány Judit, Molnár Piroska, Bajor Im-
re, Gergely Róbert

Szûcs János, egy nagy budapesti üzletközpont igazgatóta-
nácsának elnöke. Harmincöt éves, gazdag, sikeres és még nôt-
len. Évek óta elôször hosszabb szabadságra készül. Ennek örö-
mére gyönyörû autót vásárol autókereskedô nagybátyjától, Pé-
terfitôl. Szûcsnek a mesés autóval már az elsô napon sikerül
fellöknie egy görkorcsolyával száguldozó fiatal lányt, Kovács
Verát. Szerencsére nagyobb baj nem történik, hacsak azt nem
számítjuk, hogy az elnök beleszeret a lányba.

Vera az üzletközpontban dolgozik, de errôl persze Szûcs-
nek nincs tudomása. Így azt sem tudja, hogy Halmos úr, a tit-
kársági mindenes, aki a küldöncök vezetôje, az ô javaslatára
éppen aznap rúgta ki az ismeretlen kedvest. Péterfi úr segítsé-
gével Vera apja egy ál-rádióvetélkedôn megnyeri a meseautót
egy hónapra, sofôrrel együtt. Vera ugyan gyanakszik, hogy ép-
pen az ôt elgázoló sofôrt nyerték meg, de nem sokáig. Egy-két
nap alatt ugyanis beleszeret sofôrébe, és mint köztudott: a sze-
relem vak. Szûcs boldog, hogy egyszerû sofôrként szerették
meg és nem a hatalom, a pénz, a csillogás kedvéért. Úgy érzi,
megtalálta az igazit. Péterfi szerint azonban téved az unokaöcs-
cse. Ez a lány is csak olyan, mint a többi: ha találkozna az igazi
Szûccsel, dobná a sofôrt.

A két férfi fogadást köt. Egy Visegrádon töltött hétvégén
Péterfi Szûcsként, Szûcs egyszerû sofôrként viselkedik. Péterfi
nyomul - apartman, virág, vacsora -, de Vera a „sofôr” mellett
döntene, ha az idôközben szintén Visegrádra delegált Halmos
el nem árulná neki, hogy a sofôr valójában a „mi Szûcsünk, az
a Szûcs meg nem Szûcs”. Vera bosszút esküszik, eljátssza,
hogy az ál-Szûcsöt választotta, bármennyire szenved. Persze
minden jó, ha jó a vége.

Június 25. péntek 19 óra:
EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL

(színes, magyar vígjáték, 100 perc, 2006 - 12 éven aluliak szá-
mára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott)

rendezô: Gyöngyössy Bence, író: Martonffy Emil, Szüle Mihály
szereplôk: Gáspár Sándor, Oroszlán Szonja, Szabó Gyôzô,
Gesztesi Károly, Mucsi Zoltán, Parti Nóra, Scherer Péter,
Badár Sándor, Szerednyey Béla, Bezerédi Zoltán, Ullmann
Mónika

László Dömötör, az elvált anyakönyvvezetô a volt felesé-
gétôl éppúgy nem tud szabadulni, mint a házasságoktól. El-
szántan próbál új szerelemre találni, kevés sikerrel. Miután
Dömötör feszültségoldóként bepiál a munkahelyén és az egyik
esküvôt fenekestül felfogatja, a fônöke kirúgja. Távozás köz-
ben megpillant egy tudósítást Lázár Norbertrôl, a feltörekvô,
félvilági producerrôl, aki éjszakai klubokat üzemeltet. Meg
nem erôsített hírek szerint életét vesztette Afrikában. A férfi
megszólalásig hasonlít rá. Mindez ôrült ötletre sarkallja.

Az 1942-ben készült vígjáték modernizált feldolgozása.

Július 2. péntek 19 óra:
EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG

(színes, magyar vígjáték, 95 perc, 2005 - 12 éven aluliak szá-
mára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott)

rendezô: Gyöngyössy Bence, író: Barabás Pál
szereplôk: Rudolf Péter, Bajor Imre, Oroszlán Szonja, Kern
András, Kéri Kitty, Szerednyey Béla, Pogány Judit, Scherer

Péter, Mucsi Zoltán, Csuja Imre, Árpa Attila, Weil Róbert

Sóvári Péter sikeres színész és nagy nôcsábász. Borsai La-
jos kipukkant rendezô ugyancsak kedveli a playboy-életet, vi-
szont katasztrofális anyagi helyzetben van. Ezen úgy kíván ja-
vítani, hogy egy mexikói szappanopera mágnást, az özvegy
Dulcinea de la Rosát próbálja megnyerni részint feleségnek,
részint szappanopera forgatókönyvének megvalósítására. A si-
keres színész és a pénzszûkében szenvedô rendezô útja akkor
keresztezi egymást, amikor mindketten beleszeretnek a sztá-
rocska Ibolyába.

A régi Latabár Kálmán-vígjáték modernizált feldolgozása.

Július 9. péntek 19 óra:
HIPPOLYT

(1999)

rendezte: Kabay Barna, Petényi Katalin
írta: Koltai Róbert, Nógrádi Gábor
szereplôk: Koltai Róbert, Eperjes Károly, Pogány Judit,
Haumann Péter, Balázs Péter, Szirtes Ági, Gáspár Sándor,
Huszárik Kata, Ullmann Mónika, Árpa Attila, Molnár Piroska,
Szacsvay László, Bezerédy Zoltán

A film a harmincas évek egyik klasszikusát, a Hyppolit, a
lakáj-t dolgozza fel újra. A történetet mai környezetbe helyez-
ték az alkotók, a mai újgazdagok életmódját feldolgozva...

Ismét volt Bárka Zenei Fesztivál
Idén május 15-én negyedik alkalommal rendeztük meg a

Bárka Zenei Fesztivált. A korábbi éveknek megfelelôen idén is
a zene játszotta a fôszerepet. Azonban ebben az évben a zene-
karok mellé, közéjük nagyobb mûsorszámokat is terveztünk.

Az idôjárás okozta kisebb csúszás után Róka Szabolcs elô-
adásában láthatták a megjelentek, Szent György és a Sárkány
történetét. A mese végén a sok viszontagság, megpróbáltatás,
az elôre tervezett és nem tervezett jelenetek után az „öreg” ki-
rály feleségül vette a sárkánymamát. Ezt követte a polgármes-
ter úr zenekara, majd egy fiatal „családi” együttes egy gyúrói
lányokból álló kórussal kiegészülve. Ezek után a lányokból és
fiúkból álló Awakening Dance Corporation táncszínház adta
elô az elsô rövidebb táncát, mely a jó és a gonosz küzdelmét
mutatta be az emberért. Ez követte a tavaly megismert This end
up együttes koncertje, majd a táncszínház lélegzetelállító, kö-
zel félórás produkciója az emberi élet egy hétköznapjáról. A
nap végén a Lakatos Projekt zenélt a tôlük megszokott pro-
fesszionális stílusban.

Sajnos a szakadó esô miatt többen nem tudtak eljönni a
Fesztiválnak helyt adó Hangya Mûvelôdési Házba, de akik ott
voltak, azok élményekben, gondolatokban és érzésekben sokat
gazdagodtak.

Köszönöm mindenkinek, aki segített a rendezvény létrejöt-
tében, elôkészítésében és lebonyolításában! A jövô találkozás
reményében: Juhász Csaba
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Mûvelôdési ház nyitva tartás:

hétfô: 15:00-20:00
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

mûvelôdési ház tel.: 22/467-530
kulturális szervezô tel.: +36-20-359-77-36

Németi László kulturális szervezô

KÖZLEMÉNY

A május 18-án 18 órára a mûvelôdési házba Kómár Bálint,
a Magyar Posta Területi Értékesítési vezetôje „TÁJÉKOZTA-
TÓ A POSTÁN IGÉNYBE VEHETÔ PÉNZÜGYI SZOL-
GÁLTATÁSOKRÓL” címmel meghirdetett elôadása érdeklô-
dés hiányánban elmaradt. Az elôadás rövidített változata meg-
jelenik a Kisbíró júliusi számában.

Teszár Tamás alpolgármester

IV. Tiszta Forrás
Ifjúsági Tábor

2010. június 28 - július 2.

Helyszín: Martonvásár, Beethoven Általános Iskola

A „Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor”, Baracska, Gyúró, Kajá-
 szó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas szervezésében.

A tábor napközis jelleggel mûködik.
Részvételi díj: 5000 Ft/fô  (1000 Ft/fô/nap)

Jelentkezési határidô: június 23.
(Határidôn túli jelentkezés esetén 1500 Ft/fô/nap)

A részvételi díj tartalmazza a programokat és a napi
háromszori étkezést.

A táborba várunk minden 6 és 16 év közötti fiatalt!

Jelentkezés: Németi László kulturális szervezônél
Információ: 06-22-467-530, vagy +36-20-359-77-36

Trianon a mi felelôsségünk is

Gondoljuk végig: aki Európában nem tudja, mi történt az
elsô világháborút követôen a magyarokkal, annak ismeretei
azért hiányosak, mert a magyarok a világ figyelmét nem me-
rényletekkel és egyéb gyilkosságokkal hívják fel, vagy hívták
fel saját sorsukra? Vagy talán azért szenvednek emlékezetkie-
sésben a tôlünk nyugatra élôk, mert ha beszélünk sorsunkról, a
szétszakítottságban és szórványban élô nemzettársaink meg-
próbáltatásairól, saját bûneik jutnak eszükbe? De lehet, hogy
azért viselkednek így, mert önmagukkal kapcsolatban is van
felejteni valójuk, és a bûntudatra az emlékezetkiesés a legjobb
gyógyír? Csakhogy a felejtés határán túl a bûnismétlés leselke-
dik mindannyiunkra. Lehet, hogy mindent tudnak, és csak tet-
tetik a felejtést, mert még kilencven év múltán is ugyanazok az
érdekek rendezik a politika porondján a színjátékot, amelyek
akkor kényszerítették ki a világ felosztását? Ezért akarnak rá-
venni bennünket is a felejtésre?

Az Európai Unió érdektelen minden sérelem iránt, ami a
Római Szerzôdés elôtt történt – a holokauszt kivételével. A
lengyelek katyni tragédiája a bizonyság, hogy a volt Hitler-
ellenes szövetség tagjai még hatvanöt évvel a sztálinisták vé-
rengzése után sem akartak beszélni róla, és Andrzej Wajda er-
rôl szóló filmjét nem kívánták bemutatni. Igen, a volt szövetsé-
gesek leplezik saját bûneiket, és finoman áthárítják az áldoza-
tokra, áldozataikra, mint a bûnbakra. Igen, Európában létezik
egy több mint kilencven éves láthatatlan politikai szövetség,
ami nem engedi a szembenézést a tényekkel, és ez Európa
vesztét okozhatja.

Mindezek ellenére mégse gondoljuk, vagy higgyük, hogy
kilencven évvel ezelôtt egy magyarellenes összeesküvés áldo-
zatai lettünk – noha mindenért, fôleg a bukásért, sikertelensé-
gért mást okolni a legnagyobb lelki megnyugvást jelenti. Haj-
lamosak vagyunk elfelejteni: akik kárunkra gyarapodtak, szin-

tén érdeket érvényesítettek, nagyobb sikerrel, mint ahogy mi
védtük a magunkét. Szerencséjük volt. A nemzetközi hatalmi
érdek az övékét beillesztette a saját rendszerébe, a miénket el-
vetette, mert elvethette, mert el akarta vetni. Bibó István ugyan
joggal és okkal mondja, hogy minden érdekérvényesítésnek,
fôleg a gyôztesekének – a jövô érdekében – önkorlátozónak
kell lennie, hogy a mohóság miatt a jövendôben ne serkenjen
csírája a viszályoknak. Csakhogy ezt a gondolatot azután ve-
tette papírra, mikor már nyilvánvaló volt: a második világhá-
ború az elsôt lezáró békekötésben sarjadt. Abban az erôszakos
nemzetközi jogi döntésben, ami derékba törte nemzetünk fej-
lôdésének hullámzó ívét. Általa rándult a múltunk merevgörcs-
be, mert mindaz, ami annak elôtte volt, már nem lehetett jele-
nünk természetes elôzménye. A jövônk ezáltal nehezen vagy
alig összerakható, szétszórt mozaikkockákba töredezett és az-
óta homályos, fagyos képként jelenik meg elôttünk. A múltat
és az alakuló jelent összekötô élô kapcsolat megszakadt. Tria-
non nem olyan volt, mint a vasvári, a Zsitva-toroki, vagy a ni-
kolsburgi béke, hanem, mint a hóhér pallosa – lesújtása után
már semmi sem hasonlít ahhoz, ami elôtte volt. A nemzet
számlálatlan évei és a magyar állam több mint ezer éves tar-
tama során elôször mondatott ki: a múltnak nincs folytatása.

Ennek ellenére mégse higgyünk azoknak, akik azt állítják,
hogy áldozati bárányként vetettek bennünket a nemzetközi po-
litika véres lakomájának asztalára. Megértem azokat, akik el-
utaznak Párizsba, és kimennek a Kis Trianon palotához (noha
a Nagy Trianon palotához kellene menniük), hogy ott egy jó-
korát köpjenek, mint ahogy megértem a dühös embert is, ami-
kor a kalapját tapossa. Ettôl azonban mi változik meg? Tudjuk:
ettôl az égvilágon semmi.

Az évforduló napjaiban, az eseményeken a fejem fôleg afö-
lött töröm és azon vizsgálódom, miért bennünket sújtottak eny-
nyire, mi okon törülhették belénk a lábukat a XX. század gyôz-
tesei? Miért lehetett és kellett velünk ezt megtenni? Hol vétet-
tünk és okultunk-e mindebbôl mi? De nem úgy merül fel ben-
nem a kérdés, hogy a megaláztatást bûntudatként beépítettük-
e lelkünkbe annak a hírhedtté vált kiszólásnak mintájára, hogy
„merjünk kicsik lenni”, hanem ellenkezôleg: feldolgoztuk-e
oly módon ezt a tragédiát, hogy új üzenetet tudjunk megfogal-
mazni magunk számára és a kárunkra nyerészkedô szomszéd
nemzetek felé, hogy bennük is feloldódhasson a Trianon-
görcs? Mert bennük is dolgozik ez a dicstelen örökség, csak
éppen a magyarokéval ellenkezô félelmeket gerjesztve.

Trianonhoz vezetô utunk számomra olyasmit idéz, mint a
„bûnre vezetô alkalom”. A tárva hagyott ajtó felkínált lehetô-
ség a lopakodó rablónak, a zsebembôl kiálló pénztárca pedig a
zsebtolvajt biztatja lopásra. Nem kívánok visszaevezni törté-
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nelmünk vizein Mátyás királyig, sem az oszmán-török meg-
szállásig, de annyit megállapíthatunk, hogy a modern nemzetté
válás európai korszakának beköszöntével a középkori szuve-
rén királyságokból Magyarország volt a leggyengébb és a ma-
gyar nemzet volt a modernné válásra a legfelkészületlenebb.
Ezért lehet szinte csodaként értelmezni a magyar reformkort és
1848 tavaszát. Amit a nemzet akkor megvalósított, leginkább a
Szent-Szövetség hatalmait döbbentette meg, hiszen addigra le-
írtak bennünket. Tudatosítanunk kell: az akkori bukásunk, be-
tetôzve a világosi fegyverletétellel nem a gyengeségünknek
volt a következménye – noha nem voltunk erôsek –, hanem az
elôbb említett döbbenetnek. Hogyan merészelünk feltámadni
halottainkból?! Velünk szemben akkor a sírásó és a pondró lo-
gikája szerint jelent meg az európai hatalmi politika. A nemzet-
közi érdekbe ágyazott valamilyen hatalmi érdek erejével szem-
ben nemzeti érdekünk gyöngének bizonyult. Ez a hatalmi ér-
dek mozgatta ugyanis az események szálait és nem a magyar-
ellenesség, mint ahogy a féltékenységbôl gyilkolót sem az ádáz
kegyetlenség mozgatja, hanem az elvakult szerelem.

A magyar nemzet XX. századi sorsa azonban mégsem a vi-
lágosi fegyverletételkor kapta a halálos döfést és nem itt ütöt-
tek pecsétet a jövônkre. Szinte a történelem kegyeként kell fel-
fogni, hogy nyílt egy javítási vagy feltápászkodási lehetôsé-
günk. Ez az osztrák–magyar kiegyezés volt. A kiegyezést leve-
zénylô magyar politikusok történelmi feladata így szólt: foly-
tassátok azt, ami 1848/49-ben megszakadt. A realista politikusi
feladat ettôl némileg eltért: hogyan lehet – feledtetve a császár-
ral a debreceni Függetlenségi Nyilatkozatot – minél egyenran-
gúbb kapcsolatot kialakítani, az osztrák tartományok és a Ma-
gyar Királyság között. A reálpolitikusi feladat, ami nagy ívben
átlépett Deák Ferenc feje fölött is, abba az irányba terelte a na-
pi politikát, hogy megteremtse az indusztriális kapitalizmus
fejlôdésének minden lehetôségét, és szabadra tárja Magyaror-
szág kapuit a pénzpiac számára.

Senki sem vitatja, hogy a kiegyezés nagy politikai tett volt,
és a kor szempontjából megítélve a dualista államjogi beren-
dezkedés hatalmas elôrelépésként volt értelmezhetô. A reform-
kor megismétlése 1867-ben Magyarország számára azonban
nem sikerült, mert a szabadságot a piac szabadságára váltották,
a nemzetépítést a gazdagodásra cserélték, a modernizálódást
pedig az egy nemzet uralma alatti állam keretei között valósí-
tották meg. Az a felismerés, amire a forradalom és szabadság-
harc idején elég volt egy év, miszerint változtatni kell a viszo-
nyokon az ország magyar és nem magyar népei között, a kie-
gyezés után torzóvá silányult.

Néhány nappal a kiegyezési okmány elfogadása elôtt
Kossuth Lajos megírta Deákhoz intézett Cassandra-levelét.
Kossuth szerint Magyarország a kiegyezéssel feladta az önálló
„háborújogot” – ami az önálló külpolitika feladását jelentette.
Emlékezzünk. A szarajevói merénylet után egy hónappal had-
üzenet következett. Tisza István nem akarta alávetni magát en-
nek, de éppen a kiegyezési törvény miatt kellet alárendelni Ma-
gyarországot a nemzetünk szempontjából végzetes háborúnak.

Az önálló magyar külpolitikának hiányát a bécsi udvar az-
zal kárpótolta, hogy a kiegyezés után magyar külügyminisztere
lett a Monarchiának – dicsôsége és tehetsége azonban vesz-
tünkre fordult. Megakadályozta a dualista rendszer további,
trialistává alakulását (ez ugyanis lefokozta volna a magyar ki-
egyezés sikerét), valamint megkötötte a Bécs-Berlin tengely-
szerzôdést. Ezzel nem csak a monarchia további, legfeltörôbb
részének, a valamikori Cseh Királyság és Morva Ôrgrófság te-
rületének egyenrangúsági törekvését hiúsította meg, hanem,
megerôsítette a csehekben a birodalmi németekkel szemben ki-
alakult történelmi ellenszenvet és félelmet. A németek keleti
irányú birodalmi terjeszkedésével szemben a csehek addig
Ausztriában látták a védôhatalmat. Az osztrák-német szerzô-
déssel azonban megszûntnek érezték ezt a biztonságot. A cseh
politikában ezután következett be a paradigmaváltás: az Auszt-
ria (Osztrák/Habsburg Birodalom) iránti hûség és elkötelezett-
ség helyére annak megszüntetésére irányuló meggyôzôdés lé-
pett és a Német Birodalmon túli szövetségesek keresése.

És most nézzük, mit írt még Kossuth, elhíresült levelében!
Az európai összefüggések szempontjából megítélve a levélnek
talán ez a legfontosabb része, mert túlmutat a magyar közjogi

gondolkodáson, a kiegyezéskori és a mindenkori magyar poli-
tika csapdáján: „...látom azt, hogy a magyar nemzet éppen
azon perczet választja kétségbe esni állami jogainak teljes va-
lósíthatása felett, midôn minden nemzet, a nagy Angliától a kis
Crétáig, érzi, hogy a kor szelleme, kor iránya s a politikai vi-
szonyok a jogvisszaszerzésnek vagy a jogfejlesztésnek kedve-
zôk. Ilyenkor mond le Magyarország legbecsesebb állami jo-
gairól és lemond oly módon, lemond, magát oly politikának
eszközeül szegôdtetve, mely szomszédainkat úgy nyugat, mint
kelet felé ellenségeinkké teszi; a nemzetiségi belkérdés kielé-
gítô megoldását, a Horvátországgali kiegyezkedést lehetetlení-
ti, s szemlátomást közelgô európai bonyodalmaknál hazánkat
a vetélkedô ambítióknak czéltáblául tüzi ki.”

Feltehetôen a magyar–horvát kiegyezést ezért is siettek
megkötni, hogy rácáfoljanak Kossuthra és ez szerencsés dac
volt Deákék részérôl. Viszont két vonatkozásban máig érvé-
nyesek Kossuth intelmei, azaz cassandrai jóslatai.

A kiegyezés magyar politikusai nem törekedtek az ország
nemzetközi jogalanyiságának megszerzésére vagy visszaállítá-
sára. Hogy a jogalanyiság az elôbbit vagy az utóbbit jelentette
volna-e, annak megítélése a jogi szukcesszió kérdése, amiben
vissza lehet menni II. Józsefig. Az igazi gond az, hogy ez a
kérdés nem úgy vetôdött fel eldöntendô kérdésként, hogy alul-
ról vagy felülrôl kell-e megközelíteni a jogalanyiságot, a meg-
szerzendô vagy visszaállítandó állami függetlenség kérdése-
ként, hogy esetleg így kanyarodhassanak vissza egy osztrák-
magyar államszövetségbe. A kiegyezés magyar politikusai
nemcsak, hogy feladták egy modern magyar hatalmi politika
kialakításának az esélyét, hanem kiszolgáltatták a magyar po-
litikát egy végét járó dinasztikus politikának. Ez sodorta az or-
szágot abba a helyzetbe az elsô világháborút lezáró békekötés-
kor, hogy a nemzetközi politikában mi lettünk a vakarékok.

Kossuth másik elôremutató intelme, a „nemzetiségi belkér-
déshez” kapcsolódik. A levél – nyilvánvalóan – mûfajilag al-
kalmatlan volt ennek a részletes kifejtésére és csak a horvát
kérdést érinti, ami a legégetôbb volt, hiszen 1848-ban emiatt
lett a forradalomból szabadságharc. De Kossuth emlékezett ar-
ra, hogy milyen egyéb gondokkal kellett küszködnie. Pár héttel
március 15-e után hogyan törtek elô a szlovák, szerb, román
autonómisták, akik saját katonai egységeket is szerveztek, akik
ellen a honvédségnek kellett fellépni. Nyilván emlékezett Tele-
ki László javaslatára is, aki 1849 májusában a Magyarországon
belüli kisebb nemzeti törekvések kielégítésére, azaz a belsô bé-
ke megteremtése érdekében az ország föderalizálását javasolta.
Arról a Telekirôl van szó, aki amiatt lett öngyilkos 1861-ben,
mert elveszettnek látta a negyvennyolcas eszméket. Kossuth
folyamatos kapcsolatban állt Telekivel és tudta, hogy ami egy-
szer megtörtént, az még egyszer bekövetkezhet. A kiegyezés
után elfogadott nemzetiségi törvény azonban nem volt alkal-
mas arra, hogy a „nyelvi nemzetek” szövetségessé váljanak.

A kiegyezéssel Magyarország nem a modern nemzetállam-
má való átalakulás útján indult el, hanem az államnemzet meg-
teremtésének az útján, ami annak növelte az esélyét, hogy a
nem magyar ajkúak a sérelmi politika talaján állva az állam el-
len szervezôdjenek, és ehhez keressék a szövetségeseket a la-
kótérségükön kívüli hatalmi érdekkörökben. Amelyeket ké-
sôbb már keresniük sem kellett, mert önmaguk kínálkoztak
szövetségesnek. Ez tetôzött Trianonban, 1920. június 4-én.

Lehet, hogy a vájt fülûek és a mást hallani akarók számára
eddigi eszmefuttatásom nem volt eléggé meggyôzô. Megnyug-
tatásként mondom: szûkebb világunknak olyan méretû felosz-
tására és a magyar kérdést ilyen, bosszúszerûen kezelô béke-
szerzôdésnek a megalkotására nem szolgáltattunk elegendô
okot, sôt, szinte semminemût, ha nem kapcsolódtak volna sa-
játos érdekek a világháborúhoz, annak lezárásához és a Kárpát-
medencei térséghez, ami azonos a történelmi Magyar Király-
ság területével. De ne feledjük: a Versailles-i békerendszer ál-
lította helyre Lengyelország függetlenségét és helyt adott szá-
mos, jogos nemzeti törekvésnek. Ezeket azonban úgyis kielé-
gíthette volna, hogy nem szakítja öt – mára már nyolc – részre
a magyar nemzetet.

Lássuk be, a trianoni tragédia a nemzet szétszakításában rej-
lik és nem abban, hogy megszûnt a Magyar Királyság. Szent Ist-
ván országát nem 1920-ban veszítettük el, hanem négyszáz év-
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vel korábban, 1526-ban. De az ítéletet nem a Csele pataknál, és
nem a sátorhelyi vérmezôn mondták ki, csak Trianonban. Addig
azt hittük, hogy minden rendben van, azaz rendben volt. Semmi
sem volt rendben, noha sok mindent rendbe tehettünk volna.

Annak megtapasztalására, hogy hová jutottunk, tegyünk
egy apró történelmi sétát az 1918. év késô ôszén! Átveszik a
hatalmat az ôszirózsások. A félresikerült Károlyi Mihályt meg-
teszik köztársasági elnöknek. Tisza Istvánt, a korszak legtehet-
ségesebb magyar politikusát, az új hatalom pribékjei kivégzik
Hermina úti lakásában. Ezt követôen feloszlatják a magyar
hadsereget, éppen akkor, amikor román és cseh intervenció in-
dul Magyarország ellen. Szurmayt, aki kiverte a Kárpát-me-
dencébôl az oroszokat, letartóztatják. Az a vád ellene, hogy ez-
zel a tettével késleltette a háború befejezését. Majd öt hónappal
késôbb, alkalmatlanságának kimondatlan beismeréseként vagy
talán íratlan megrendelésre Károlyi önként átadja a hatalmat a
proletár internacionalizmust hirdetô kommunisták terroristái-
nak.

Nem érdemes folytatni a magyar történelem kiábrándító
eseményeinek felsorolását. Inkább nézzük, hogyan bástyáztak
körül bennünket és miért éppen így!

Sokunknak még ma is érthetetlennek tûnik, hogy a trianoni
államhatárt miért így húzták meg, hiszen ez semmilyen etnikai
elvet nem követ, pedig a kor meghirdetett uralkodó eszméje a
nemzetek önrendelkezése volt. Az államhatár megállapítására
kinyilvánított elveket ugyan ismerjük, de az is látható, hogy a
folyóvizekre és a vasútvonalakra való hivatkozás csak részben
hihetô. Az Ausztria és Magyarország közötti trianoni határvo-
nal ugyanis egyik szempontból sem indokolható. Éppen ez a
határvonal árulja el az államhatárok meghúzása mögött rejlô
igazi politikai szándékot, miszerint Magyarországot csak olyan
államok vegyék körül, amelyeknek területe a történelmi Ma-
gyarországból kihasított területtel gyarapodott. Mindegyik
szomszéd országnak legyen féltenivalója, hogy ne jöhessen
létre szövetségi viszonya Magyarországgal. Persze, ha csak
üres területekrôl lett volna szó, az mérsékelte volna a döntés
súlyát. Hogy ez ne következhessen be, azaz a magyarok szá-
mára minél fájdalmasabb legyen az új helyzet, ezért a terüle-
tekkel jelentôs számú magyar nemzetiségû lakosságot is el
kellett csatolni. Így lett megalapozva sok-sok évtizedre, az
ellenséges viszony a megcsonkított Magyarország és a kialakí-
tott új szomszéd országok között. Ez az állapot biztosította,
hogy mind az új államok, mind Magyarország a saját termé-
szetes térségén kívül keressen maga számára szövetségest. Il-
letve Magyarországnak bármilyen tevékenysége az elcsatolt
magyarok érdekében, védekezô lépéseket váltson ki a szom-
szédaiból. Az elmúlt kilencven év bebizonyította, hogy való-
ban így mûködik a szerkezet. Nem jelentett változást ebben
sem a kommunizmus, sem a bukása után megkötött alapszer-
zôdések rendszere. Az 1938 és 1940 között megvalósult visz-
szacsatolások pedig csak hangsúlyosabbá tették a szerkezetbe
épített eredeti célt.

Nehéz elképzelni, hogy a Trianon utáni Magyarországon ne
a békeszerzôdés felülvizsgálására irányuló törekvés uralta vol-
na el a politikát. A két világháború közötti magyar politika a
visszacsatolásban látta az egyetlen megoldást. Azonban az el-
csatolt magyarok sem fogalmaztak meg maguk számára olyan
jövôképet, amely az új helyzetükben jelentett volna tartós meg-
oldást. A transzilvanizmus eszméjének felmelegítése, a felvi-
dékiség vagy a baloldal által meghirdetett híd-eszme csak kul-
turális ideológiák voltak, nem jelentettek megoldást. Az új ál-
lamok állampolitikája pedig az odacsatolt magyarok fokozatos
felszámolásán kívül szintén nem ajánlott más megoldást.

A második világháború vége és az utána bekövetkezett új-
rarendezése a nemzetközi viszonyoknak az addigi összes ma-
gyar elképzelést romba döntötte, ami egyúttal azt is jelezte,
hogy az addigitól teljesen eltérô megoldásokon kell gondol-
koznunk. A gyôztes oldal ugyanakkor megmaradhatott, sôt
meg lett erôsítve minden korábbi törekvésében.

A trianoni békeszerzôdés által kialakított viszonyoknak a
második világháború végével való helyreállítása után csaknem
ötven évnek kellett eltelnie, meg kellett bukni a kommunista
hatalomnak, meg kellett szûnnie a Szovjetuniónak, Csehszlo-
vákiának, Jugoszláviának és csak ezután jutottunk el, az 1990-

es évek közepén oda, hogy két új, a magyar jövôképre vonat-
kozó elképzelést fogalmazzunk meg. Az egyik az autonómia, a
másik az államhatáron átívelô nemzetegyesítés. Az autonómia
azonban az adott ország állampolitikájától függ, önmagunk
nem tudjuk megvalósítani. A határon átívelô nemzetegyesítés
tartalma pedig fôleg tôlünk, de leginkább Magyarországtól,
azaz a magyarországi kormánypolitikától és a nemzetpolitiká-
val kapcsolatos elképzeléseitôl függ.

A nemzetpolitika a magyarság esetében államhatáron át-
nyúló politika, de nem külpolitika, noha sok ilyen elemet tar-
talmaz. Külpolitikai vonatkozásai leginkább a szomszédság
politikával kapcsolatosak. Ami azt jelenti, hogy nem függet-
leníthetô Magyarország és a szomszédos országok térségétôl,
tehát attól a területtôl, amire vonatkozóan Trianonban megter-
vezték a korábban említett ördögi szerkezetet, amelyben sike-
rült a reformkor óta lappangó feszültségeket államok közötti
ellentétekké fokozni.

Csakhogy idôközben kiderült, hogy semmilyen szerkezet
nem tökéletes. Ugyanis osztrák–magyar és magyar–horvát vi-
szonylatban más a helyzet. Minden bizonnyal amiatt, hogy e
két nemzet irányába külsô erôszak és külsô erôk bevonása nél-
kül 1867-ben valamint 1868-ban megszületett a kiegyezés, ami
társi/társországi viszonyt teremtett közöttünk. Valaki ugyan
ellenvetheti, hogy Magyarország és szomszédai között az
1990-es években megköttettek az alapszerzôdések. Ez igaz, de
az alapszerzôdéseket nemzetközi megrendelésre kellett meg-
kötni, az 1947-es párizsi békeszerzôdés betartásáért kezességet
vállaló államok egy részének megszûnése vagy átalakulása
miatt és nem egy beérett helyzet vagy a megbékéltség állapo-
tának megpecsételéseként. Ezért a két kiegyezési szerzôdés
üzenetébôl érdemes levonni a jövôbe mutató tanulságot.

A magyar nemzetpolitikának Trianon óta van egy olyan
feladata, amelynek megoldásával nagyon sokáig nem foglal-
koztunk, és ma sem szentelünk neki elégséges figyelmet. Pedig
a tervezetten ellenségessé tett szomszédsági kapcsolatok miatt
mind az államhatáron átívelô nemzetegyesítés, mind az auto-
nómia ügye nehezen mozdítható elôre anélkül, hogy olyan új
üzenetet fogalmazzunk meg a szomszéd nemzetek irányába,
ami túlmutat az eddigi kötelezvényeken vagy kényszerû gesz-
tusokon. Az államhatárok megváltoztathatatlanságára tett egy-
oldalú magyar ígéretek inkább nevetségesek és üresek, az
alapszerzôdések pedig inkább formálisak, hiszen éppen az el-
csatolt magyarokra vonatkozó tételei nem valósulnak meg.

Az üzenetnek abból a megváltoztathatatlan ténybôl kellene
kiindulni, hogy a magyarok és a szomszéd nemzetek az össze-
fonódó ujjak módjára együttélésre vannak ítélve, az egymás
elleni fondorlatok pedig csak kölcsönösen nehezítik az életü-
ket. Ez a helyzet tehát végsô soron sem békeszerzôdéssel, sem
a nemzetközi jog eszközeivel, sem hagyományos értelemben
vett kétoldalú szerzôdésekkel nem kezelhetô, hanem olyan
kiegyezéses állapot megteremtésével, ami társi/társnemzeti
kapcsolatot teremthetne a magyarok és a szomszéd nemzet
között. Ennek a kapcsolatnak a letéteményesei és biztosítékai
éppen a Trianonban elcsatolt magyarok, a Magyarországot kö-
rül vevô mind a hét ország területén milliós nagyságrendtôl
néhány ezres lélekszámig élô ôshonos magyar népesség.

Nyilvánvaló, hogy a kommunista hatalmi rend bukása után
kialakuló magyar nemzetpolitika legnagyobb és legnehezebb
feladata a szétszakított nemzet összetartása, összetartozási vá-
gyának a kielégítése, szülôföldön való megmaradásának és
boldogulásának a megteremtése és a szomszéd nemzetek irá-
nyában egy olyan határozott magatartásnak a tanúsítása a nem-
zetek közötti partnerség kialakításával, ami segít feloldani a
Trianon-görcsöket.

Kilencven évvel a Párizs melletti Nagy-Trianon palotában
meghozott döntés után ideje lenne kimozdulni abból az álla-
potból, amit ott ránk szabtak, hogy ne legyünk az idôk végeze-
téig az ellenségeskedés és az önmagunkat féltés rabjai.

Kossuthot szabadon idézve: nem hagyhatjuk azon a ponton
a nemzetet, melyrôl többé a jövôjének nem lehet mestere.

Forrás: www.duray.sk
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RECEPT

„Addig még úgyis hoz valamit az élet...”

Nem tudom, volt-e olyan szó az elmúlt kilenc hónapban,
ami kiérdemelte ezt a nagy tisztességet, hogy kacifántosan,
színes krétával, betûnként kerüljön fel a hol zöldre, hol feke-
tére festett iskolai táblára. Emlékszem, napokig írtuk. Ponto-
sabban nyolc kerek napig, hiszen a „!” jel is külön napot kapott
a végére, illetve az elejére, mert hátulról kezdve kerültek a be-
tûk a táblára, hogy a végén diadalittasan kiabálhassuk az osz-
tályteremben: VAKÁCIÓ!

Két hónap önfeledt szórakozás, késôn kelés, még késôbb
ágyba fekvés. Táborozások, strandolások, nyaralások a ma-
máknál és nagy láblógatások. Na azért a nagy láblógatásban
akadt egy kis tennivaló, hogy ne feledkezzünk meg a köteles-
ségtudatunkról. Ez pedig a kötelezô olvasmány, manapság
ajánlott olvasmány. Kánikulában, a szieszta idején, vagy mos-
tanában a naponta ránk szakadó ég korlátozta kerékpározás,
görkorcsolyázás felfüggesztésekor a házban rekedt gyerekek
kellemes idôtöltése lehet. Meg kell vallanom, gyerekként fe-
lettébb rühelltem az efajta szórakozást. Nehezen ment az ol-
vasás, és minden volt, csak nem szórakozás, amíg végigértem
egy könyvön. Az, hogy még kötelezô is volt, pluszba nyomott
rá egy bélyeget… Most, felnôtt fejjel csodálkozom rá, egyné-
mely olvasmány milyen szórakoztató, és nem mellesleg micso-
da ínycsiklandozó receptek kerülnek elô a sorok közül. Moso-
lyogva nyeltem nagyokat a következô sorok hallatán. Hallatán,
mert egy igazán jó dolgot fedeztem fel a könyvesboltban.

Kis hazánk is tud olyan nagynak tûnni, hogy azt érezzük,
lemegyünk a térképrôl, ha két gyerek - akár csak egy-két órára
- a hátsó ülésre szorul, tíz percenként megkérdezve, mikor
érünk már oda. Egy ilyen kétórás utazás viszont tûnhet tíz
percnek is, ha eltereljük a figyelmüket és nem is akármilyen
irányba. Hangoskönyv!

Tíz óra utazás, nagy összenézések, önfeledt nevetések, vá-
gyakozás és nagy-nagy nyelések közepette hallgattuk végig a
Tüskevárt. Ha kocsiba ültünk, akár csak a szomszéd faluig, a
lányok rögtön bekapcsoltatták a regényt.

Nem csak az étvágyat hozták meg a szórakoztatóan elô-
adott sorok.

Miután a végére értünk, Kinga leemelte a polcról a köny-
vet, a hallottak függvényében hangját szereplôként elváltoztat-
va kezdett az olvasásnak.

Én pedig nekikezdtem, ha nem is a halpaprikásnak, de egy
csirkepörköltnek, hogy kihûlve másnap egy Erdélybôl kapott
kemencében sült kovászoskenyérre kenhessem a kocsonyát, és
egy kupica pálinka társaságában éljem át az élményt.

„- Mit eszünk, Matula bácsi?
- Kocsonyát. Amit a bográcsban hagytunk, megkocsonyásodik
reggelre, és pirított kenyérrel… - Matula csak széles mozdulat-
tal jelzett, hogy ez körülbelül a teteje a szakácskönyvekben ta-
lálható ínyencségeknek.
A pirított kenyérnek enyhe füstszaga volt, de a hús! A zsíros
kocsonya! A meleg kenyéren olvadó lé!!!
Ettek hangtalanul.
- Van még, Matula bácsi?
Matulának jó esett ez a ki nem mondott dicséret.
- Hát mit mondtam?
- Matula bácsi… errôl nem is lehet beszélni! Nancsi néni elbúj-
hatik Piri mamával együtt.
- Szó köztünk maradjon… - emelte fel az öreg bütykös ujját,
jelezve, hogy ez olyan titok, mint a fehérnép érzékenysége a
fôzési tudomány körül. Aztán pálinkát öntött magának és Gyu-
lának is, de a fiúét vízzel keverte.
- Ez való a tetejibe.
- Neem… - rebegte Gyula - nem szoktam.
- Csak igya meg. Erre a zsíros kocsonyára nem szabad tiszta
vizet inni. Gyula rossz emlékû irtózása csak addig tartott, amíg
a folyadék leérkezett, és a kocsony afelett elhelyezkedett; utá-
na ismét a bográcsba pislogott.
- Szabad még?
- Azér’ van.

- Nem rontom el a gyomrom?
- Halhússal még senki nem rontotta el a gyomrát.
Gyula evett-ivott, és észre sem vette, hogy hosszabb árnyékot
vetnek már a fák, mert a messze nádas felett égô tündökléssel
akkor emelkedett fel a nap.”

Kunsági Gabi

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ

Ha újra elérne minket a monszun, ahogy az történt május-
ban, néhány tipp, merre induljunk a világhálón.

1. www.likebutton.me  (angol) – A site a híreket aszerint válo-
gatja, hogy hányan ajánlják és linkelik be a facebookon. Jó kis
ötlet, van magyar kistesója is: www.lajkoljunk.com

2. www.hungary.com (angol) – Így látnak minket külföldrôl.
Megújult a Magyar Turizmus zRt. központi angol nyelvû ol-
dala. Pécsi fôtér, Balaton, busójárás, csikósostor, minden
van…

3. www.szabadter.hu – Programok földön, vízen, levegôben,
de leginkább szabadtéren.

4. www.help-eu.com – Tippek, tanácsok, szakértôi beszélgeté-
sek. Segítség a dohányfüst mentes élethez.

5. www.telenor.hu – Telenorrá változtatta nevét a Pannon és
egyúttal egy új website-tal is elôrukkolt. Jobb lett, kétségtelen.

6. www.djuice.hu - Megújult a 26 év alattiak mobilszolgálta-
tója is, és egy jó kis partyplace-t is nyitottak U26 néven a Nyu-
gati mellett. www.djuice.hu/u26

7. www.jitti.hu – Ha már mobil... Azonnali információk köz-
lekedés közben a forgalom helyzetérôl egyenesen smartphone-
ra.

8. www.fitvideo.hu – Ha a hegy nem megy Mohamedhez,
olyan is lehet, hogy az edzôterem jön az otthonunkba. Kondiz-
zon Ön is virtuálisan!

9. sportgeza.hu/futball/2010/vb – Végre itt a világbajnokság,
nézze élôben HD minôségben Gézával az indexen.

10. www.fortunawin.hu - … és hogy tétje is legyen, tesztelje a
legújabb online sportfogadó site-ot, ami a vb alatt debütál.

Örömmel tapasztalom, hogy egyre többen keresnek meg
javasolt linkekkel, továbbra is bíztatok mindenkit! Jó böngé-
szést, jó szurkolást!

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

FELHÍVÁS!
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

Használt sütôolaj leadására
továbbra is lehetôség van az óvoda belsô udvarából nyíló, a
tornaterem mellett lévô raktárban. Kérjük, csak szûrt olajat
öntsenek a tartályba! Köszönjük, hogy óvja a környezetet!
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GYEREKOLDAL
Találd ki! Rajzold le!

Forog-morog, füstölög,
lábad elé sündörög:
ha igazán szereted,
ne adj neki kenyeret,
csak jó nagy csontot,
s nem lesz rá gondod.

Tudod már, ugye?

Elôl olyan, mit egy alma,
deréktájon hurkaforma,
hátul kolbászformát lenget,
cincogók felé tekintget.

Én vagyok az udvar tarajos királya.
Igazságot teszek haragos viszályba.
Híres hangom versenyt száll a fellegekkel.
Én ébresztem fel a népet kora reggel.

Tenyeres-talpas
hatalmas, barnabundás óriás,
meglesi a méheket,
s mézet rabol, ha lehet.
Szamócát is szedeget,
átalussza a telet.

Humor

Csöngô
A táblánál lévô felelôt sürgeti a tanár:
- Igyekezz fiam, mert mindjárt kicsöngetnek.
- Én is azt várom.

Fôzés
- Édesapám, fôzni tanulunk az iskolában!
- És megehetitek, ami megfôztetek?
- Muszáj.

Mutasd a bizonyítványt!
Anyuka izgatottan várja haza a kis Hunort az iskolából az év-
záró napján.
- Csakhogy itt vagy, mutasd a bizonyítványt!
- Nincs nálam.
- Hogyhogy?
- Kölcsönadtam a Bélának.
- Minek az neki?
- Ijesztgetni akarja vele a szüleit.

Hegedûs Mónika

Mese a szeretetrôl, a tükörrôl és a szépségrôl

Mit most hallasz nem mese régi korok poros története, sza-
kállas manók mesélik ha eljönnek az árnyak, csupán száz év-
ben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott,
igaz, pont szó szerint írtam le, hát figyelmesen olvasd, íme:
 Egyszer, messze földön, nagyon rég, egy királynak lánya
született. Gyönyörû volt kicsinek is, s egyre szebb lett ahogy
felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy
nem volt hozzá hasonló az egész földkerekségen. Messze föld-
re vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a Hercegnô-
nek vôlegényt keresnek.
    Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, go-
nosz s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét és dühösen fel-
kerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a
szépséges Hercegnôt, olyan dühös lett, hogy nyomban megát-
kozta.

Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot

lássa! Egyedül Te, csak Te légy az, ki minden tükörben csúnyát
lát, egy csúf ocsmány banyát!
    Szegény Hercegnô nagyon megijedt, berohant a várba s egy-
bôl tükröt keresett. Belenézett, s mit látott! Egy szörnyû ocs-
mányságot! Egy rút, vén banyát, rettenetes szörnyû pofát. Volt
nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta mit
tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hátha
van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a Her-
cegnô szép maradt, de minden tükörben melybe belenézett,
egy szörnyû vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan,
hogy szép, gyönyörû, nincs Hozzá fogható, nem hitte el senki-
nek. Magába roskadt, megkeseredett. Idôvel megérkezett a jó
tündér, de sajnos az átok olyan erôs volt, hogy nem tudta fel-
oldani, csak enyhíthetett rajta.
- Minden tükörben mely nem él csak a rútat láthatod, de az élô
tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a
varázslatot!

Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta többet nem szólhat,
segített ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az át-
kot.
    Telt múlt az idô, senki nem értette a varázslatot. Az élô tü-
kör, mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni sem tud-
tak szegény Hercegnôn. Kipróbáltak sok-sok féle tükröt, mesz-
szi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, na-
gyon drágákat, de a Hercegnô mindegyikben csak a csúfságot
látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták
ôt. Özönlött a kérôk hada de a Hercegnô mindet visszautasít-
otta, magába roskadt, megkeseredett. A vártorony szobájából
többet ki sem nézett. Ôröket állíttatott a lépcsôkhöz, súlyos
lakatokkal záratta le a szobát, senki-senki ne lássa csúfságát. A
kérôk lassan elmaradoztak, a Hercegnô jó ideje senkivel nem
találkozott, magányában kesergett, búslakodott.

Élt egy távoli országban egy egyszerû legény, nagy volt a
szíve, szerette a világot, minden mi élô a barátja volt. Szelek
szárnyán járt a hír a Hercegnôrôl aki gyönyörû, és az átokról
ami miatt élve eltemetkezett, a legény is hallotta ezt. Nem bírta
a szíve a szomorúságot melyet olyan távolról hallott. 

Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy
megnézze magának a Hercegnôt. Sok vándorlás után, elérke-
zett a várhoz, ahol Hercegnônk élt önnön rabságában. Megpró-
bált hozzá bejutni, de nem engedték, a Hercegnô paranesa
szent volt, a szolgák még mindig azt lesték. A legény fejében
egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, s várta az
éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá
ment, óriás lélegzetet vett és teljes erôbôl hajított egyet, a
kampó megakadt a vártorony tetején, szédítô magasságban.
Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta
magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtô-
zik elôle. Mászott csak mászott rendületlenül,tenyerérôl a bôr
már rég lejött, fájt nagyon de ô ezzel nem törôdött.
    Mászott csak mászott az irdatlan mélység felett többször
megcsúszott, de nem érdekelte semmi, csak elôre, elôre, már
nem állíthat meg senki. Nincsenek éles fegyverek marcona
ôrök, villogó kések. Csak a kötél és a magasság, küzdött ke-
ményen hajtotta a boldogság. Végre feljutott, kifújta magát és
az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott, attól kôvé der-
medt, a szépségnek ilyen természetes, egyszerû megjelenését
nem szokta ô meg. Órias ágyban, puha, gyönyörû ruhában egy
tündér aludt ott. Arca mely régóta csak álmában mosolygott,
szebb volt mindennél mit a legény eddig láthatott. Gyönyörû
haja, hófehér karja elbûvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szo-
bába lépett és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget
lélegzetvisszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal melyet
szeme látott. S egyszer csak, ki tudja miért? A Hercegnô fel-
riadt, meglátta a fiút s nagyot sikoltott de a sikoly abban a pil-
lanatban a torkára forrt, évek óta elôször egy szeretô szempár-
ban meglátta magát, s amit látott több volt mint egy szép arc,
a mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépsé-
gét meglátta a legény szemében, egy szeretô szempárban mely
maga volt az élô tükör. Látta a szépséget amely addig rejtve
volt, a varázs megtört es a várba újból boldogság költözött.

Ennyi volt mit a kobold mesélt, elmondta a szép Hercegnô
történetét. Nem üveg s fém az, melyben az igazat láthatod, csu-
pán az elô tükör képes megmutatni a valóságot.



A Római Katolikus Egyházközség hírei

Állandó alkalmaink:
Minden pénteken este 18 órakor
szentmise, ezt követôen 18.30-kor
felnôtt bibliaóra a templom
hittantermében.

Szombatonként 18 órai kezdettel
elôesti liturgia.

Vasárnap 10 órakor szentmise.
A mise elôtt 9.30-tól gyermek imacsoport.

A közelmúlt eseményei

Május 30-án délután ünnepi alkalomra gyûlt össze közös-
ségünk. Tíz elsôáldozó gyermek élete meghatározó pillanatai-
nak lehettünk tanúi, s osztozhattunk örömükben.

A Szentmisét követôen szeretetvendégség keretében foly-
tattuk az ünneplést.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal
hozzájárultak e szép alkalom méltó megünnepléséhez.

Hittanos hírek

A nyári szünetben is szeretettel várunk minden gyermeket
közös imádságra a gyermek imacsoportba. Megköszönjük a
ministránsok egész éves kitartó munkáját, és mindenkit szere-
tettel várunk alkalmainkra a nyári szünet folyamán is.

Budavári Erzsébet
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MEGHÍVÓ
a tordasi

GYÜMÖLCSOLTÓ
BOLDOGASSZONYRÓL

nevezett templom
250. jubileuma tiszteletére kiírt

gyerek képzô- és iparmûvészeti pályázatra

érkezett alkotások kiállítás megnyitójára!

Idôpont: június 20, vasárnap este 6 óra
Helyszín: Római katolikus templom

Cím: Tordas, Sajnovics tér 3.

Sok szeretettel várunk!

Tordasi Egyházközség
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Református gyülekezeti

hírek

Ez volt a harmadik

Érdekes eseménynek adott helyszínt református templo-
munk a húsvétot követô néhány napon. Hanglemezfelvétel
volt, nagy zenekarral, kórussal, szóló énekesekkel. Ez volt a
harmadik alkalom, hogy ebben a templomban CD felvételre
került sor a Hungaroton rögzítésében. Az elôzô két lemez bô
egy éve jelent meg.

Máté Balázs és felesége, Posvanecz Éva, Tordason élô ze-
nész házaspár hihetetlen szervezést bonyolított le, hogy a fel-
vételre kerülô két mini opera valóban összeálljon, sôt tökéletes
legyen. (Johann Sigismund Kusser magyar származású német
zeneszerzô két operájáról van szó, aki fôleg az 1600-as évek
végén alkotott ilyen zenemûvet.) Zenészek és szólóénekesek
jöttek a világ minden részérôl. Az orgonista – aki csembalón is
játszott – dél-afrikai származású, de Ausztriából érkezett, a nôi
szóló énekes Skóciából jött, a fuvolista pedig magyar nemzeti-
ségû, de Genfbôl repült haza erre a felvételre. Érkeztek Párizs-
ból, ketten Németországból is. Természetesen többségben vol-
tak a magyar zenészek és énekesek, Debrecentôl Tordasig sok
helyrôl érkezve. Összességében – a hangmérnöki stábbal
együtt – harminc személy sürgött-forgott négy napon át a
templomban és az udvaron, zenéjükkel örömet szerezve a pa-
rókián élôknek és a szomszédoknak egyaránt, és mindazoknak,
akik a már júniustól kapható CD-t hallgatják majd.

Esôs, szeles vasárnap, május 16-án volt a konfirmáció a
református gyülekezetben. A kinti vihar ellenére bent a temp-
lomban ünnepi istentisztelet volt. Ebben az évben hat konfir-
mandus állt a gyülekezet elé.

Hárman gyúróiak, hárman tordasiak (ábécé sorrendben):
Erdélyi Kincsô, Gál Henrietta, Kürtösi Dániel, Molnár Gábor,
Szöllôsi Márk, Valóczki Bianka.

Kilencven fôs gyülekezet hallgatta a konfirmandusok vizs-
ga-tételét, majd hitvallás- és fogadalomtételét.

Fotó: Nagy Balázs (Gyúró)

Hittanos tanévzáró istentisztelet június 13-án 10 órától lesz
Gyúrón a református templomban. Ekkor kapják meg a gyere-

kek a hittanos bizonyítványt és a tanév folyamán jobban telje-
sítôk a jutalomkönyvet.

A nyári gyerekhét június 21-25. között (hétfôtôl-péntekig)
a református templom udvarán lesz. A gyerekeket minden nap
fél 9-tôl várjuk, napi háromszori étkezést biztosítunk, fél 5-ig
tartunk foglalkozásokat. Napközben énektanuláson, bibliai tör-
ténet meghallgatásán, kiscsoportos foglalkozáson, sok közös
játékon, valamint kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt az
ide látogatók. Elsôsorban az ebben a tanévben református hit-
oktatásra beiratkozott gyerekeket várjuk, de nyitott a hét más
felekezetôek számára is. A hét ingyenes, a gyülekezet termé-
szetbeni és pénzbeli adományokat megköszön és elfogad. 

Jelentkezési lapot igényelni a 22/468-519 számon vagy
személyesen Gyúrón, a református parókián lehet.

Ócsai Tibor lelkipásztor

AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI

A Felsôzsolcán élô árvízkárosult emberek megsegítésére
gyûjtést hirdet az evangélikus gyülekezet, a 2010. június 20-i
Istentisztelet perselypénzét erre a célra fordítjuk. Valamint szí-
vesen továbbítunk bármilyen használható állapotban levô tár-
gyi adományt (gáztûzhely, mosógép, hûtôszekrény stb.), amely
segítségére lehet az ott élô embereknek az árvíz okozta károk
enyhítésében. Kérjük, hogy erre a célra szánt adományaikat
június végéig juttassák el hozzánk.

Természetesen azok a nyugdíjasok, akik a Tordas Közsé-
gért Közalapítvány által beadott hûtôgépcsere pályázaton részt
vesznek, továbbra is használják, ôrizzék hûtôiket, mert a pá-
lyázat elbírálása még folyamatban van.

Köszönettel: Süller Zsolt lelkész (tel.: 20-3561686)

Illyés Gyula (1946)
A REFORMÁCIÓ GENFI EMLÉKMÛVE ELÔTT

Száznegyvenhármat léptem: ez a hossza
a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt
milliók végsô tisztelgését hozza,
úgy mentem el rajvonaluk elôtt.

Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fôvel
a hadrakelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
– ôk néztek rám – s a szablyás Bocskay!...
Hátrálnom kellett közelükbôl: mindet
nem fogta össze csak messzibb tekintet.
Fölhúzódtam a kert felé, a fákig
s lelkemben is hôs tárgyilagosságig.

    S most mintha ôk
álltak volna kaszárnya-számadáson
  az én szemem elôtt,
  feszesen-katonásan
  kilépvén éppen akkor
a hátterül kapott nagy szikla-falból
s abból a másik, épp oly teli tömbbôl,
a mögéjük kövesedett idôbôl.



Addig jöhettek, maguk is meredt
kövek a napfénybe, hol nem lehet
szavuk már. Szavuk immár csak a tett,
mely idôvel ad magyarázatot!
Holtak, vigyázzban állók, szóljatok!

  Vagy elôbb én beszélhetek?

Kik ott álltatok, „nem tehetve másképp”,
mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen,
mert a langyosat kiköpi az Isten,
kik után tárgyként maradt fönn a szándék,
  mennyi az igazság még öklötökben,
mely négy százada oly nagy esküt markolt,
mely kôbe s öröklétbe görcsösödten
tartja ma is a bibliát s a kardot?
Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes
dühével törtetek, a cél, ahogy
elértétek?

              Ti kérditek?
                               S ha nem lesz

örömötökre meghallanotok?
Elmondom. Épp mert nékem is keserves.

Álltatok égve az Úr igazától;
állt szemközt épp oly tûzzel teli tábor;
aztán dönteni kezdett ezredegyszer
  az ész helyett a fegyver
s a láng.

              Hogy várja örök üdv a lelket:
rángtak milliószám kínban a testek
csatamezôn, bitófán, vérpadon,
karón, keréken, meg a fájdalom-
szerzés új mestergépein; növesztett
egymással szemben erdônyi keresztet
Jézus példája, végig Európán;
égtek, hogy égjen itt a kép s a „bálvány”,
ott a „csalárd könyv” – városok és falvak,
hol újra emberhúst faltak a félvad
zsoldosok, eladdig míg tûz a tûzzel,
nem állt egymással szemben bûn a bûnnel,
eladdig, míg nem jött – a gyôzelem?
Az idô. Okosan, türelmesen
s némi humorral.

                           A kétféle had
és hit várai szemközt állanak
ma is, az én hazámban is:
a zordon fehér-falú s arany-cifrázta templom
vén tornyai még ágyúként vitáznak
minden beharangozáskor, vasárnap
papjaik bent még ôsimód dörögnek,
de kijövet az utcán átköszönnek
s ujjon mutatják, hogy hány órakor
s kinél lesz ferbli-kör vagy harcsa-tor
s egy kis ital.

                       Szép. Magam is helyeslem;
ha pap vagyok, magam is így cselekszem:

   „értsük meg egymást!"
        De nem volt nagy ár

mégis a harminc évi döghalál,
d'Aubigné dühe, Coligny halála,
Szent Bertalan bosszútlan éjszakája,
fél Németország, a ketté törött
Európa s hogy itt volt a török
százötven évig és a mi hazánk... -
Ez lett a „gyôzelem”! Ezt küldte ránk
Isten azzal, hogy „napként kimutatta”:
nem érte folyt a harc, hanem miatta;
ilyen volt, mit díjul szánt, a jövô:
mert volt-e vajon gyôztes, kit nem Ô
rendelt eleve gyôzni?

                                   Gyôztetek.
Maga a Sátán gyôzött veletek!
Balekok voltatok, mind! Hátra arc!
Nincs jogotok egy lépés sem elôre.

Törlôdjetek be kôbe és idôbe.
  Elveszett – eleve! – a harc!
mondtam keményen, mint aki magára
támad elôször is az igazával;
majd:

           Megbuktatok! A haddal simára
törölt kontinens – e fekete tábla -
közepére mi iratott eredmény?
Egy betû, egy már tréfának sem új
buta betû s az is csak magyarul:
mért több a keresztyén, mint a keresztény?
Értelmet annyi millió halott
vérébôl ennyit párolhattatok,
midôn – feledve, kinek mi a dolga -
karddal csaptatok ti is a Csomóba:
a Föladatba, mely épp a kötés
kibogozásával szép és merész.
Ez az „eredmény”!

                          És ha – ez se volna?!
– kondult bennem is, ahogy várható volt,
a tulsó torony az innen valóra
  (és attól fogva mind a kettô bongott)
s kelt ezredszer is – alig finomodva -
bennem a két ôs ádáz szó-birokra:
a mindig úrhitû tolnai pásztor
s a csupa dac sárréti prédikátor.
Mert mi szorította kézbe a fegyvert?
Nem a Rossz ellen támadt, aki felkelt?
S ha annyi sem lett volna harc? Ha szótlan
„hal el a hit” a „római mocsokban”?
Ha arra tart eszme s világ, amerre
a „tiarás templom-kufár” vezette,
ha nincs, ki a bûnnek ellenszegül
s – ha úgy fordul, hát reménytelenül,
de csak annál szebb önfeláldozásképp -
odavágja, hogy „nem tehettem másképp!”,
ma hol vagyunk?! Akkor tán elmarad
a kín, a vér, akkor nincs áldozat,
nincs – inkvizició?!

                          Ha – bár „hiába” -
Gusztáv Adolf nem ül harci lovára,
jobbágy-iga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskay
írást-imát se tudó hajdui,
hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár,
amilyet az imént lemosolyogtál?
Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs – Kálvin?

          Nem hiszem.

Vagy mást mondok: szobádban volna villany,
ha nem lép Giordano Bruno a tûzbe?
Hol kezdôdött, hogy atomerô is van
S holnap rakétán repülsz ki az ûrbe?
Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riaszthatott vissza, sem a gálya -
  sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredô „hiába”!
  Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a mult, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte ôket, mint lôpor az ólmot:
elôre! és ôk vállalták e sorsot -
Mondd hát velem, hogy dicsôség reájuk!

Álltam némán, hírhozó katonájuk,
már azt forgatva, hogy én mit kapok,
nem is ôtôlük magyarázatot:
a tettektôl, melyek – akár a gyermek -
magukért csak felnôttsorban felelnek.
Végül, ezt mondtam, önvigasztalásképp:
  volt bárkié a szándék,
maga az Isten se tudhatta másképp.
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Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

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

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

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

Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

 HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYÛJTÉSE TORDASON
hulladék leadási hely

 Papír Papír-írószer-ajándék bolt (Szabadság út 26.)
 PET palack Értelmi Fogyatékosok Otthona
 Sütôolaj Értelmi Fogyatékosok Otthona, Óvoda - tároló
 Szárazelem Községháza, Iskola
 Lejárt gyógyszer Gyógyszertár, Biopatika (Somogyi B. u. 16.)
 Üveg Községháza elôtti gyûjtôedény
 Mûanyag kupak Iskolában az osztályfônököknél

RENDÔRSÉGI TELEFON

20/969-5963

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

30/630-8777

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat

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

Közhírré tétetik!

Megnyitott a Cifrapince
és Vendégház.

Mindenki váratik, ki szereti a jó bort
és aki szívesen hűsölne

a régi uradalmi présház falai között.

Várjuk önöket péntektől vasárnapig!

Turú család, Tel.: 06-30-9509449

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Apróhirdetések

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

a további szavak 50 Ft/szó.

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

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

Keretes hirdetések

tordasiaknak nem tordasiaknak
egész oldal 20 000 Ft 25 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft 15 000 Ft
negyed oldal   7 000 Ft   9 000 Ft
nyolcad oldal   4 000 Ft   5 000 Ft

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

Dr. Kertész Tamás háziorvos
Tel.: 22/467-527, 06 20/390 1505

Rendelési idô:
hétfô: 13 - 17, patika 13 - 18

kedd: 12 - 16
szerda: 8 - 11, patika 8 - 12

csütörtök: 8 - 11, patika 8 - 12
péntek: 8 - 12

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 10.

Tel.: 25/492-021, 25/492-008
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon Martonvásáron van

ügyelet 8-tôl 17 óráig (Brunszvik út 1., 22/460-053).

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

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos
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

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszkö-
zök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen meg-
mérjük!
Óvjuk környezetünket! A lejárt, feleslegessé vált gyógyszer veszélyes lehet a kör-
nyezetünkre! Visszavesszük Öntôl! Tordas, Somogyi B. u. 16.
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást válla-

lunk. Tel.: 30/365-7786

Szeretné megtakarítani otthona egyhavi gázszámláját?

Ha igen, hívjon! 30/619-9436, Gas.hu tanúsítványszám: 233/2009., Toman Ilona

Lassú nyújtózkodás a szellem, a lélek és a test harmóniájáért.

Nôi torna, 700 Ft/alkalom. Érdeklôdni: Lak Annamária 30/304-9004

Takarítást, kertgondozást, idôsgondozást vállalok Tordason. Tel.: 22/467-588

SZÜLÉSZET-NÔGYÓGYÁSZAT

DR. VARSÁNYI ANTAL
szülészet-nôgyógyászati

magánrendelése
MARTONVÁSÁR, Brunszvik u. 1.

Két hetente szerda: 17-19 óráig.

Bejelentkezés: 06-209-580-538

Tisztelt tordasi betegek!
Egészségügyi miniszteri rendelet értelmében két évente
mindenkinek jelentkeznie kell háziorvosánál, akkor is ha
nincsen panasza. Kérem azokat a tordasi háziorvosi körzet-
be 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

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

 LAPZÁRTA A HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN,
MEGJELENÉS HÓNAP KÖZEPÉN!

Megjelenésre szánt írásait
 a kisbiro@tordas.hu e-mail címre, vagy a Községházára juttathatja el!

ORVOSI ÜGYELET
Hétköznap 16 órától, másnap reggel 8 óráig, hétvégén

péntek 16 órától hétfô reggel 8 óráig, valamint ünnepnap
elôtti munkanap 16 órától az ünnepnapot követô munkanap
reggel 8 óráig hívható az ügyelet. Szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon 8-17 óráig orvosi ügyelet mûködik
Martonvásáron a Brunszvik út 1. sz. alatti rendelôben – ki-
zárólag járóbeteg ellátás (Tel.: 22/460-053)!

A háznál történô ellátást továbbra is az ercsi központi
ügyelet látja el. Az ott dolgozó, adatfelvételt intézô asszisz-
tens, nôvér megfelelô informálása a betegek érdeke, ezért
kérjük, az ô kérdéseire pontosan válaszoljanak, hogy a
helyszínre érkezô orvos a lehetô legtöbbet tudja meg a be-
tegrôl!

dr. Kertész Tamás háziorvos


