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Augusztus havi mottó:  „Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gôg és a gyûlölség.”

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

KEDVES TORDASIAK!

játszóhajót, gyaloghidat építettünk, újabb járdákkal, pihenôkkel, szemetesekkel,
hirdetôkkel, virágtartókkal tettük szebbé, használhatóbbá közterületeinket.

Javítottuk, fejlesztettük, bôvítettük intézményeinket. Létrehoztunk egy
lakosságbarát hivatalt, a jogszabályoknak megfelelô, és az ügyfelek számára
kényelmesebb kialakítással, mely színvonalasan látja el a hatósági és az önkor-
mányzati munkát. Legvégül pedig egy év alatt, egy új, 830 m2-es háromcsoportos
óvdát építettünk.

Mindehhez szükséges volt a korábbi gazdálkodás megváltoztatása, melynek
eredményeképpen a négy év alatt, több mint 150 millió Ft megtakarítása lett a
településnek. Ezek azok az eredmények, melyeket nem lehet vitatni, nem lehet véka
alá rejteni, eltüntetni, mert mindenki láthatja. A közös munkáé, az összefogásé,
amirôl állandóan írok. Csak ez viszi elôre Tordast. Ez az, amiért egy átutazó, vagy
vendég fejében is megfordul, hogy itt szeretne letelepedni. Mert látszik, hogy itt
van élet. Igaz néha egy kicsit több is, mint kellene. De egy jó házasságban is
elôfordul, hogy probléma, nézeteltérés van. Ott a házastársaknak kell megoldaniuk
a helyzetet, itt az itt élôknek kell eldönteni mi az, ami elôbbre viszi a települést: a
további ellenségeskedés vagy a valódi összefogás.

Ez utóbbira pedig a legjobb példa az óvoda építése. Többször nagy öröm volt
megtapasztalni, hogy együtt tudtak dolgozni olyanok is, akiknek más a véleménye,
másként gondolkoznak. A közös munka, a közös együttlét és beszélgetés
lehetôséget ad egymás megismerésére, a közös álláspontok kialakítására. És
ezektôl a beszélgetésektôl válik egy falu faluközösségé. Mivel ismerjük egymást,
meg lehet szólítani, segítséget lehet kérni és adni másoknak.

Mindezekre jó alkalom nyílik az elkövetkezendô rendezvényeinken is: az
Óvoda megnyitásán, a HANGYA napokon, a szüreti felvonuláson és bálon.
Mindenkit várunk beszélgetni, szórakozni, faluközösséget építeni!

Juhász Csaba polgármester

Lassan a végéhez közeledik a mostani önkormányzati
ciklus. Négy évvel ezelôtt egy gyökeres változás történt
a választók akaratából, és lehetôséget kapott egy új
testület. Munka volt bôven, hiszen a település érdekében
sok mindenen javítani, változtatni kellett. Ebben sokan
vettek részt, egyre többen segítettek. Minden évben
egyre nagyobbat álmodtunk, és az álmok sorra
megvalósultak. Többek között felújítottuk a szabadtéri
színpadot, új teret alakítottunk ki az iskola alatt,

PROGRAMOK

Augusztus

augusztus 27. 17 óra

Ovi búcsúztató
Szeretettel meghívunk mind-
en régen volt és mostani óvo-
dást, volt kollégát, jöjjenek el
és zárjuk be együtt a régi óvo-
da kapuját.

augusztus 29. 17 óra

Évnyitó ünnepség az iskola
udvarán.

Szeptember

szeptember 4. 10 óra

Mindenkit szeretettel várunk
az új háromcsoportos óvoda
átadására.

szeptember 10-11.

HANGYA Napok az iskola  és
a Szent László-patak közötti
területen.
Részletes program a 14. olda-
lon.

szeptember 9-15.

Folyton-folt kiállítás a Mûve-
lôdési Házban
szeptember 18. 20 óra

Templomok éjszakája – Kon-
cert és mûvészettörténeti elô-
adás a katolikus templomban

szeptember 28. kedd, 18 óra

Kertbarátok Klubja
A bor születése – erjedése
Elôadó Takács Edina borász
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Képviselô-testületi ülés, 2010. június 23.

Tordas Község Önkormányzatának Képviselô-testülete
elfogadta

- a Gárdonyi Rendôrkapitányságnak Tordas 2009. évi
bûnügyi-közbiztonsági helyzetérôl szóló beszámolóját;

- a Szent László Völgye Segítô Szolgálat 2009. évi szak-
mai tevékenységérôl készített beszámolóját;

- a Református Egyházközség önkormányzati támogatás-
ra vonatkozó 2009. évi beszámolóját;

- a Katolikus Egyházközség önkormányzati támogatásra
vonatkozó 2009. évi beszámolóját;

- az Evangélikus Egyházközség önkormányzati támoga-
tásra vonatkozó 2009. évi beszámolóját;

- Tordas Község 2009. évi gyámügyi tevékenységérôl
szóló beszámolót;

- Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete úgy
határozott, hogy az 5 pályázóból Nagyné Schubert Réka
védônô pályázatát fogadja el, és vele 2010. július 1-tôl
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyt létesít a
Tordas-Gyúró védônôi körzet feladatainak ellátására.

Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete

- megalkotta a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló
4/2000. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról szóló
rendeletét;

- megalkotta a jármûvek elhelyezésének szabályairól
szóló rendeletét.

Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete
úgy határozott, hogy elnapolja a Sajnovics János
Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény 2009. évi mûködésérôl szóló
beszámoló elfogadását;

- nem fogadta el a Sodexo Kft. ajánlatát;

- úgy döntött, hogy nem adja el a Sport utca 14. szám
alatti önkormányzati ingatlanát;

- a Trianon emléktábort 100.000 forinttal támogatta;

- elnapolta a Szabadtéri Színpad Cseh Tamásról történô
elnevezését az I. kerületben hozzá fûzôdô ötletpályázat
megismeréséig.

Képviselô-testületi ülés, 2010. július 28.

Tordas Község Önkormányzatának Képviselô-testülete

- elfogadta a 2010. évi féléves beszámolót;

- elfogadta a 2010. évi költségvetési rendelet módosítá-
sát;

- elhalasztotta az Általános Iskola bôvítéséhez szükséges
területcsere javaslatról szóló döntést, és felhatalmazta a
polgármestert a további tárgyalásra az Evangélikus
Egyházzal;

- hozzájárult a helyi védelem alatt álló egészségház épü-
letének tervezett átalakításához;

- a módosításokkal elfogadta az elôterjesztett útfelújítási
tervet;

- a Köztársaság út és a Gesztenyés út elsô részének
felújításával kapcsolatban elfogadta a  Hornyák Kft.
ajánlatát, felhatalmazta a polgármestert az elôzetes
információk és vállalások alapján történô szerzôdés-
kötésre;

- megtárgyalta  a helyi FIDESZ beadványát;

- a Köztársaság utcába javasolt fekvôrendôr és csillapított
övezet kialakítását szakmai szempontok alapján nem tá-
mogatta

A Képviselô-testületi ülés végén Teszár Tamás alpolgár-
mester írásban benyújtotta lemondását az alpolgármesteri
tisztségrôl.

Megújult a tordasi Hivatal

Augusztus közepére befejezôdtek a felújítási munkák a
Hivatalban. Ennek eredményeképpen (ahogy már koráb-
ban megírtuk) új pénzügyes szobát alakítottunk ki a
szomszédos lakás egyik szobájából. A körjegyzônek, a
csatornaügyekkel foglalkozó kolléganônek és a pol-
gármesternek újítottuk fel az irodáját. Ennek során, a
falon belülre kerültek a telefonnak, az internetnek és a
riasztónak a vezetékei, bôvítettük a villanyhálózatot és
újra tapétáztuk, festettük a helyiségeket. Végleges
helyére, az épület közepére került az internet hálózat
központja és a telefonközpont. E két hálózatnak
kialakítottuk az átvezetését az új oviba, így egy-egy
elôfizetéssel két intézményt tudunk ellátni internettel és
telefonnal, mellyel jelentôs elôfizetôi díjakat tudunk
megtakarítani. Reméljük, hogy az átalakítások még
kényelmesebbé teszik az ügyfelek kiszolgálását.

NYILATKOZAT

Alulírott, soha nem adtam megbízást Toman Ilonának,
hogy az Önkormányzat nevében cikket írjon. A
meghatalmazás arról szólt, hogy az Önkormányzat javára
és érdekében publikáljon. Ez nem jelenti azt, hogy az
Önkormányzat nevében jelentessen meg bármit is. Így
Toman Ilona a kapott meghatalmazást felhasználva,
visszaélt az Önkormányzat nevével.

Juhász Csaba polgármester

A Községháza  telefonszámai

A központi szám: 467-502
A mellékek a következôk:
1   általános ügyintézés, szociális ügyek
2   víziközmû intézmény
3   adóügyek
4   pénztár
5   hagyaték, közgyógyellátás, testületi ügyek
6   anyakönyv, pénzügy
7   körjegyzô
8   polgármester
9   védônô
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 24/2010. (VII. 16.) KE hatá-
rozatával a helyi önkormányzati képviselôk és a polgár-
mesterek általános választásának idôpontját 2010. októ-
ber 3-ra (vasárnapra) tûzte ki. A választásokkal kapcso
latos tudnivalókról az alábbiakban adok tájékoztatást.

Az Országgyûlés által elfogadott 2010. évi L. törvény
csökkentette a helyi önkormányzati képviselôk számát,
így – a polgármesteren kívül – összesen 6 képviselô kerül
megválasztásra az eddigi 9 fôvel szemben. Mivel 2010.
július 15-ig egyetlen kisebbségi közösségi névjegyzékre
sem kérte felvételét legalább 30 fô, így Tordas
településen kisebbségi önkormányzati képviselôk
választására nem kerül sor.

A névjegyzékbe történô felvételrôl szóló értesítôt az
ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 16. és 2010.
augusztus 19. között kapták meg a választópolgárok. A
névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig
közszemlére volt téve; a névjegyzékbôl való kihagyás,
illetôleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehe-
tett kifogást benyújtani.

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet.
A választópolgár jelölési fajtánként csak egy jelöltet
vagy listát ajánlhat és csak egy településen, fôvárosi
kerületben, megyében fogadhat el jelölést. Tele-
pülésünkön a választópolgár egyidejûleg legfeljebb egy
polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás
jelöltséget fogadhat el.

Képviselôjelölt az lesz, akit a település választópolgára-
inak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterje-
löltté az válik, akit a település választópolgárainak leg-
alább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A választási névjegyzék – amelybôl megállapítható a
választópolgárok száma – lapzártakor még nem áll ren-
delkezésre, azonban az áprilisi országgyûlési választások
számadataiból kiindulva valószínûsíthetô, hogy az egyé-
ni képviselô jelöltséghez 14 választópolgár, míg a pol-
gármester jelöltséghez 41 választópolgár érvényes aján-
lása szükségeltetik. A jelöltet legkésôbb 2010. szeptem-
ber 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes válasz-
tási bizottságnak.

A polgármestert a választópolgárok közvetlenül vá-
lasztják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapta. Ha több polgármesterjelölt egyen-
lô számú legtöbb szavazatot kapott, idôközi választást
kell kitûzni.

Az egyéni listán képviselôk azok a jelöltek lesznek, akik
a megválasztható képviselôk száma (6 fô) szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlôség
esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlô
számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez
mandátumot. Az egyéni listás szavazólapon a válasz-
tópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyé-
ni listás mandátum kiosztható.

 Ha a választópolgár a lakóhelyén túl legkésôbb 2010.
július 16-ig tartózkodási helyet is létesített, a lakóhelye
szerint illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl (a
jegyzôtôl) kért igazolással a tartózkodási helye szerint
illetékes helyi választási iroda vezetôjétôl – vagy a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól –
kérheti a névjegyzékbe való felvételét. Az igazolás
alapján a választópolgár a tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010.

október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az legkésôbb 2010. szeptember 28-án

megérkezzen az illetékes választási irodához.

A választást lebonyolító szavazatszámláló bizottság vá-
lasztott tagjait és póttagjait tavasszal, míg helyi
választási bizottság választott tagjait és póttagjait 2010.
július 28-i ülésén választotta meg a képviselô-testület.
 A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Balogh József, Cigány Zoltánné és Homoki Andrea;
póttag: Devecsai Enikô.
A választási bizottságok további egy-egy tagját a
településen jelöltet, listát állító jelölô szervezet, vagy a
független jelölt bízza meg; e tagokat legkésôbb 2010.
szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig
tart. Választási kampányt folytatni 2010. október 3-án
00.00 órától 19.00 óráig tilos!

A szavazás helye továbbra is mindkét szavazókörben

a Mûvelôdési Ház (2463 Tordas, Szabadság út 55.)

épülete lesz. Szavazni kizárólag személyesen, 2010.

október 3-án, 6 órától 19 óráig lehet.

A mozgásában gátolt választópolgárt kérésére a
szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával
felkeresi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti
a helyi választási iroda vezetôjétôl (2463 Tordas,
Szabadság út 87.), a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságtól.

Szavazni csak a személyazonosság és a lakcím
megállapítására alkalmas, érvényes igazolvány (illetve
igazolás) felmutatása mellett lehet.

Ezek az okmányok:

-érvényes régi típusú személyazonosító igazolvány,

amely tartalmazza a lakcímet vagy érvényes kártya

formátumú személyazonosító igazolvány;

-útlevél;

-vagy 2001. január 1- jét követôen kiállított vezetôi

engedély és a bejelentett lakcímet/tartózkodási helyet

tartalmazó érvényes lakcímigazolvány.

Az illetékes választási bizottság 2010. október 4-ig ösz-
szesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási
eredményt. A szavazóköri jegyzôkönyv egy példánya az
illetékes választási irodában 2010. október 6-án 16.00
óráig lesz megtekinthetô.

dr. Matota Kornél
       körjegyzô
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A TORDAS.HU HÍRLEVELÉNEK

NYERTESE

2010. május 31-ig összesen 106-an jelentkeztek a tordasi
elektronikus hírlevélre. A március közepétôl május 31-ig
regisztrált jelentkezôk közül a képviselô-testületi ülésen
kisorsoltuk azt a szerencsés nyertest, aki Philips márkájú
MP3 lejátszót nyert:

Schachay Károly Zoltán

A nyertes átvette ajándékát, ezúton gratulálunk Neki és
családjának!
Ön is jelentkezzen a hírlevélre a www.tordas.hu weblap
fôoldalán a képek alatti Hírlevél ikonra kattintva, és érte
süljön elsô kézbôl a települést érintô hírekrôl!

Hajbin Tímea

A új közbeszerzési törvény is támogatja

a kistermelôket

Az Országgyûlés elfogadta a közbeszerzési törvény
módosítását, mely az alábbi változásokat is jelenti:
A bonyolult eljárási rend és jogalkalmazás miatt a kis-
termelôk, a mikro-, kis- és középvállalkozások nagyobb
társaiknál nehezebben tudtak indulni a közbeszerzési
eljárásokban. Az új jogszabály lehetôvé teszi, hogy a
közétkeztetést végzô intézmények (bölcsôdék, óvodák,
iskolák, hivatalok, egészségügyi intézmények) közbe-
szerzés nélkül, közvetlenül a helyi termelôtôl megvásá-
rolhatják a nyers húst, a zöldséget, gyümölcsöt, tejet és
tejterméket, mézet, tojást és gabonát. A kereskedelmi lánc
lerövidítésével a helyi termelôk piacra jutási esélyei nö-
vekednek. A lánckereskedelem kiiktatásával, a közvetlen
beszállítással összekapcsolódnak a helyi élelmiszer-elô-
állító, feldolgozó és értékesítô vállalkozások és a helyi
közétkeztetô intézmények. A jogszabály augusztus 1-tôl
hatályos.                  forrás: www.fvm.gov.hu

A CSATORNÁN JÖTT A BALSORS

Nick, a 100 milliós adótartozást nyögô falu

Hogyan kerül egy néhány száz lelkes Vas megyei falu
az adóhatóság feketelistájára?
A helyszínen kiderül: egy csatornaberuházás miatt a helyi
önkormányzat gyakorlatilag megszûnt. Az államnak 100
milliós összeggel tartozó Nick község lakói nem izgatják
magukat, de a polgármestert gyötri a lelkiismerete.

… Az adóság hátterében az Állami Számvevôszék által
évekkel ezelôtt kifogásolt, úgynevezett Ökotám 2000

rendszerben történô beruházás áll. (A számvevôk öt évvel
ezelôtt azt írták, hogy "vízközmûvek jelenlegi finanszíro-
zási rendszerébe szinte bele van kódolva a pazarlás, az
ésszerûtlenül magas árak. Az államon kívül - rövid távon
legalábbis - minden más szereplô jól jár, így az érintett
önkormányzatok, a csatornázásban érdekelt lakosok, a
pénzintézetek, a lakás-takarékpénztárak, alapítványok, és
nem utolsósorban a fôvállalkozók".)

Rossz terv

Az ésszerûtlenül magas árat Kiss Lajos is alátámasztja:
"az Ökotám-konstrukció keretében megbízott fôvállalko-
zó - az idôközben felszámolás alá került Geotorr Rt. –
több mint 500 millió forintért vállalta a csatornázást,
miközben egy tatabányai cég 300 millió forintért tokkal-
vonóval megoldotta volna". Utóbbit azonban nem volt
mibôl kifizetni – vázolta a történetet Kiss Lajos és hozzá-
tette: "sokan azt javasolták, hogy az ökotámos megoldást
válasszuk, az olcsóbb a falunak. Mi is megnéztük, az
országban több településen is mûködött a dolog akkor".

A rendkívüli adósság két dologgal magyarázható

 "Az egyik, hogy amikor hat évvel ezelôtt elindult a
beruházás, a kivitelezô Geotorr Rt. és az Ister Mérnöki
Iroda is azt állította, hogy a szükséges alkatrészeket
megvették és már folyik a beruházás, 40 százalékos lehet
a készültség, miközben egy kapavágás sem történt. Mi

pedig a 40 százalékos összegre vetített áfát

visszaigényeltük, ám az adóhatóság megvizsgálta a

projektet és látta, hogy nem jogos a visszaigénylés" –
mondta Kiss Lajos, aki kérdésünkre, miért hagyta jóvá az
önkormányzat a 40 százalékos készültséget annak
ellenére, hogy nem történt semmi; azt mondta, hogy az
akkori jegyzô azzal nyugtatta, ezzel nem lesz gond.

A tartozás másik oka, hogy az eredeti tervben úttest
felbontásával járó csatornahálózat létesítése szerepelt,
miközben elég volt csak a járdákat megbontani és így is
létre lehetett hozni a rendszert.

 „Mivel a két terv nem egyezett, az adóhatóság úgy
döntött, a visszaigényelt 60 millió forint körüli összeget
kéri vissza, ám ezt közben a bankhitelre, a kivitelezônek
kifizettük, itt álltunk egy fillér nélkül” – mondja a
polgármester. "Késôbb kiderült, hogy a kivitelezô
Geotorr Rt. által beépített alkatrészek nem megfelelôek,
de a garanciális igényt nem tudtuk érvényesíteni, mert a
cég eltûnt" – magyarázza Kiss és hozzáteszi: az egész ügy
miatt nyomozást kezdeményezett a rendôrség, amit
késôbb bûncselekmény hiányában lezártak....

A cikket teljes terjedelmében a www.origo.hu
oldalon olvashatják

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT

Készülhetnek a kerékpárút tervei

Önkormányzatunk 2009. novemberében pályázatot
nyúj-tott be a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz a LEADER program keretében adható
támogatásokra.
A Völgy Vidék térség fejlôdést segítô tervek, tanulmá-
nyok elkészítésének költségeire lehetett pályázni. A
tor-dasi önkormányzat a Szent László-patak mentén
haladó, Tordas és Gyúró közötti kerékpárút terveinek
elkészíté-sére kért és kapott támogatást. A Pályázat
benyújtását támogatta a gyúrói önkormányzat is, és
vállalta a 20%-os önrész felének biztosítását.
A támogatás összege 2 880 000 Ft.

HANGYA VÁSÁRTÉR

A HANGYA Mûvelôdési Ház és a bolt közötti
HANGYA VÁSÁRTÉREN

továbbra is várunk mindenkit szombat
délelôttönként terményeket árusítani és vásárolni!
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FELÚJÍTJUK
A BELTERÜLETI UTAKAT!

A Kisbíró júniusi számában tájékoztattuk a tisztelt
olvasókat, hogy amennyiben szabad pénzeszköz mutat-
kozik a költségvetésben, a képviselô-testület a rendelke-
zésre álló keretet a belterületi utak felújítására fogja fel-
használni.
A féléves beszámoló elfogadása és a költségvetés módo-
sítása általában szeptember elején-közepén történik, a
Magyar Államkincstár által támasztott határidôt követô-
en. Mivel a tervezett beruházásokat az ôsz beköszönte
elôtt le kell zárni, ezért fontos volt, hogy minél elôbb
lássuk a féléves eredményeket. Ezúton is köszönöm a
pénzügyi bizottság nevében Pásztorné Zsuzsikának,
hogy megfeszített, sokszor éjszakába nyúló munkája
eredményeként a képviselô-testület 2010. július 28-án
megtárgyalhatta a féléves beszámolót.

A Pénzügyi Bizottság javaslatára több módosító indít-
ványt fogadott el a képviselô-testület. Ahol indokoltnak
láttuk, elôirányzatokat csoportosítottunk át a beruházá-
sok javára, így jutott forrás a belterületi utak felújítására.
A költségvetés egyenlege továbbra is nulla, tehát nem
kell hitelt felvennünk, a saját erônkbôl építhetjük fel az
új óvodát, bôvíthetjük az iskolát, és biztosíthatjuk az ön-
részt a kisiskola felújításához.

A sikeres évzáráshoz azonban az is kell, hogy min-
denki idôben befizesse a szemétdíjat és a csatornadíjat,
valamint elmaradt adóit. A hivatal dolgozói a következô
hónapokban kiemelt figyelmet fordítanak a nemfizetô
adósokra!

Az útfelújításról szóló döntéshez júniusban Juhász Csaba
polgármester úr felkérte Tódor Dénes tordasi lakost, aki
közlekedési építômérnöki tervezô, útépítési mûszaki el-
lenôr, és tíz éves gyakorlattal is rendelkezik, hogy ve-
gyen részt belterületi útjaink felmérésében. A minden
részletre kiterjedô felmérést polgármester úrral együtt
elvégezték.
Eszerint legrosszabb állapotban a Köztársaság és a
Gesztenyés út van, így a képviselô-testület döntése
szerint az idei évben ezeknek az utaknak a felújítása
megtörténik. Az öt ajánlat a szakértô véleménye szerint
azonos mûszaki tartalommal bírt, ezért a képviselô
testület a legolcsóbb ajánlat mellett döntött.

Örömünkre szolgál, hogy a lakosság megelégedettségét
növelhetjük, és nem fog bosszúságot okozni a sok kátyú
és a letört útszél a Csillagfürt-lakópark, Rákóczi út, és
Köztársaság út lakóinak, illetve az arra közlekedô autó-
soknak, motorosoknak.

Hajbin Tímea
  a Pénzügyi Bizottság elnöke

Változik
a szemétszállítás napja!

 2010. augusztus 31-tôl ismét
keddenként

 lesz a hulladékgyûjtés.
Kérjük a kukákat már

reggel tegyék ki.

Az utolsó pénteki szállítás:
augusztus 27.,

amikor a zsákos szemetet is
elszállítják.



6

Teljes gôzzel halad az

 Óvodaépítés

A terveknek megfelelôen az elmúlt hónapban elké-
szült az emelet festése, burkolása, a lépcsô vasbeton szer-
kezete. Befejezôdött a konyha falának csempézése, el-
kezdôdött a padlóburkolás. Közben folyik a mennyezet
és a maradék falak glettelése, festése. Lassan a végéhez
közeledik a falak külsô hôszigetelése és a homlokzat ki-
alakítása. Befejezôdött a pince vakolása.

Augusztus 7-én több mint 35 önkéntes segítségével
felkerült a cserép az elsô rész tetôszerkezetére. Elkez-
dôdött a kert, a külsô terep kialakítása, elkészült a tám-
falak egy része.

Helyére kerültek a csatornahálózat csövei, a földbe
helyeztük a csapadékot elvezetô csôhálózatot is. Augusz-
tus közepén elkezdôdött a külsô térburkolat lerakása is.

Sajnos az építésnek vannak rosszakarói is. A Közbe-
szerzések Döntôbizottságához érkezett feljelentés után
újabb névtelen bejelentés érkezett a Megyei Építésfelü-
gyelethez.
Mindezek ellenére:

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban

Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció
szükséges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés
megkezdése elôtt keresse fel az éppen ügyeletes mun-
kavezetôt! Általában a kezdési idôpont, eligazítás reggel
8 órakor van.

Személyi igazolványt az ellenôrzések miatt mindenki
hozzon magával. A táskákat, iratokat, ruhanemûket a
Községháza épületében lehet elhelyezni. Dohányzás csak
a kijelölt területen lehetséges.

Megjelenés: hosszú nadrágban, vastag talpú (ha lehet
acélbetétes) cipôben. Kesztyût, sisakot, egyéb felszere-
lést az önkormányzat biztosít. Alkoholt vagy drogot a
megjelenés elôtt és a munkavégzés közben fogyasztani
tilos.

A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget
bizonyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el
az önkormányzathoz, ahol fénymásolat formájában
lefûzésre kerül.

Adományok az óvoda építésére

Aki szeretne további adományokkal hozzájárulni az új
óvoda létrehozásához, kérjük fizesse/utalja a Tordas
Község Önkormányzata által 2004-ben alapított kiemel-
ten közhasznú közalapítvány támogatások céljára fenn-
tartott számlaszámára:

Tordas Községért Közalapítvány

11600006-00000000-22752262

Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját:
„ÚJ OVI”

Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét
nyilvánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közle-
ményben: „nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium
elnöke. Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az
közalapítvány címére (2463 Tordas, Szabadság út 87.):
- befizetô neve, címe vagy székhelye
- adószáma, adóazonosítója
- a befizetés összege és idôpontja
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is
befizetheti ugyanerre a számlaszámra.

Támogatását köszönjük!

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Mindenkit szeretettel várunk
2010. szeptember 4-én 10 órára az új

háromcsoportos óvoda átadására.
Juhász Csaba polgármester



7

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

az új óvoda építésével kapcsolatosan

Az alábbi kérdést több képviselôtársunknak is feltették:

- Miért nem tordasi vállalkozók kapnak megbízást?

Jelenleg több beruházás is folyamatban van községünk-
ben. A legnagyobb az új óvoda építése. A 2009. évben
nem történt munkadíj kifizetés, az összes szakmunkát
felajánlásként végezték el a vállalkozók és szakmun-
kások. Mivel nem várható el, hogy több millió forint
értékû munkát mindig ugyanazok az emberek végez-
zenek el ingyen, szabadidejükben (vagy éppen más,
fizetô megrendelés helyett), így 2010-ben elsôsorban
azokat a szakembereket kerestük meg árajánlatkéréssel,
akik már 1-2 heti önkéntes munkát elvégeztek az új
óvoda építése során. Az árajánlatok „természetesen”
jóval a szokásos piaci ár alatt voltak, hiszen az itt
dolgozók nagy része vagy helyi lakos, vagy egyszerûen
jószándékból gondolta úgy, hogy egy alacsonyabb válla-
lási árral támogatja az ovi építését.

A következô fôbb munkálatokra bíztunk meg vállal-
kozókat:
- Kiviteli terv készítése: Sunday-Plan Kft. (Benkô 

Balázs tordasi lakos)
- Vakolás, betonozás: Pápai Ádám és csapata, köztük 

Hardi Krisztián (tordasi lakos) és Györke Ferenc 
(tordasi lakos)

- Villanyszerelés: Papp Sándor és Gyula (tordasi 
lakosok)

- Homlokzat szigetelés: Porcz Péter (tordasi lakos) és
csapata

- Térkô lerakás: Pápai Ádám és csapata, köztük Hardi
Krisztián (tordasi lakos) és Györke Ferenc (tordasi 
lakos)

- Festés: Ribi Csaba és Varga Ernô (tordasi lakos)
- Burkolás: Vida László
- Földmunka: Rácz József (tordasi lakos)
- Betonozás: Csurgó Sándor (tordasi lakos) és 

Csizmadia József

A víz- és fûtésszerelési munkálatokat a Maxhô Kft.
(Demeter János tordasi lakos) felajánlásként végezte el,
a tûzjelzô- és riasztó kiépítését az INVEX Kft.
felajánlásként végezte el. Az építôanyagok szállítását

Kovács Árpád helyi vállalkozó és a HTS tordasi vállal-
kozás vállalta ingyenesen. A kertépítés és kútfúrás

terveinek elkészítését Bottáné Böröczffy Erzsébet vál-

lalta segítségképpen. A vállalkozókon kívül több tucat
tordasi önkéntes dolgozik hétvégenként az óvoda
építésén.

Az iskola tetôterének beépítésénél a következô vállal-
kozók kaptak megbízást:
- Víz- és fûtésszerelés: Varga Károly (tordasi lakos), 

Fuszkó Sándor (tordasi lakos)
- Gipszkartonozás, festés: Bobák Attila (tordasi 

lakos)
- Aljzatbetonozás: Pápai Ádám és csapata, köztük 

Hardi Krisztián (tordasi lakos) és Györke Ferenc 
(tordasi lakos)

Hajbin Tímea

ADOMÁNYOK
AZ ÓVODA ÉPÍTÉSÉRE

A Papír-Írószer-Ajándékboltban (Téka) és a Györgyi
ABC-ben kihelyezett dobozokban összesen 33.000

forint gyûlt össze az új óvoda építésére. Az összeg a
Tordas Községért Közalapítvány számláját gazdagítja.

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal
támogatták az építési költségeket!

***

KISORSOLTUK A NYERTESEKET

Az önkéntesek listáját az építési napló alapján Czuczor
Bernadett folyamatosan vezeti. Az építkezésen részt
vevôk a lista alapján annyi – a sorsoláshoz szükséges –
cédulán szerepeltek, ahány alkalommal eljöttek segíteni
az építkezés kezdete óta. A listáról a sorsoláshoz törlésre
kerültek a képviselôk, hozzátartozóik, valamint Erdélyi
Gábor és családja.

A nyertesek már hét alkalomnál is többször dolgoztak az
új óvoda építésén:

Varga Sándor

és

Téglás Lajos

Gratulálunk a nyereményükhöz, és köszönjük segítségü-
ket! A nyeremény 2 felnôtt és 2 gyermek részére szól.

Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdôben mintegy 9 ha
ligetes területen, egy 300 m3-es nyitott termálvizes, 300
m3-es  fedett gyógyvizes medence, egy 180 m3-es csalá-

Mint azt korábban ígértük, az új
óvoda építésével kapcsolatosan
felmerülô, közérdeklôdésre számot
tartó kérdésekre a Kisbíró hasábjain
válaszolunk.
Amennyiben újabb kérdés merül fel,
kérem jelezzék a

kisbiro@tordas.hu

e-mail címen, vagy személyesen a
képviselôknél, önkénteseknél.

Az új tordasi óvodát építôk
részére a  SPA Holding

Hungary által felajánlott,
az agárdi gyógyfürdôbe
szóló két belépôjegyet a
képviselô-testületi ülésen
sorsoltuk ki.
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
di medence (fekvô és álló élményelemekkel, vízkések-
kel, gejzírekkel és gyermekpancsolóval), szakképzett
személyzet és a legmodernebb gyógyászati kezelések
biztosítják a vendégek kikapcsolódását, regenerálódását.
Bôvebben a fürdô honlapján tájékozódhat:

www.agárditermál.hu

Egy belépô még gazdára vár,

ezt augusztus végén fogjuk kisorsolni,

szeptember 30-ig használható fel.

Érdemes tehát lapátolni, szerelni, festeni, takarítani az új
ovinál! Az önkéntes munkát végzôkrôl folyamatos listát
vezetünk az építkezésen (feltéve, hogy vállalja a nyilvá-
nosságot), és a nyár végén kisorsoljuk a további szeren-
csés nyerteseket!

Hajbin Tímea

MEGHÍVÓ

Mindenki tudja, nem titok, hogy szeptemberben egy új,
háromcsoportos óvoda nyitja meg kapuit, mely sok-sok
ember keze munkáját, és a faluban élôk összefogását di-
cséri. Mielôtt kitárnánk az új óvoda ajtaját a gyermekek
elôtt, arra gondoltunk, hogy illô volna a régi óvodánktól
elbúcsúzni. Sokáig számlálgathatnánk, hány gyermek
töltötte itt mindennapjait. Ezért szeretnénk meghívni
minden régen volt és mostani óvodást, volt kollégát,
jöjjenek el és zárjuk be együtt a régi óvoda kapuját 2010.
augusztus 27-én 17 órakor. Elevenítsük fel az elmúlt idô-
ket, az óvodáskori élményeket.

Új óvodánk avatására 2010. szeptember 4-én 10 óra-
kor kerül sor. A gyermekek már izgatottan várják az új
óvodát.
Kellemes nyaralást, jó egészséget kívánok mindenkinek.

Milichovszkiné Szalai Ilona
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BEMUTATKOZIK AZ ÚJ VÉDÔNÔ

Kedves Tordasiak!
2010. július 12. óta látom el Tordas és Gyúró védônôi
feladatait. Budapesten a Semmelweis Egyetem Fôiskolai
Karán végeztem 2005 júniusában.
Augusztustól Martonvásáron kezdtem el dolgozni. Itt
másfél éven keresztül helyettesítettem egy Gyesen lévô
kolleganôt. Ezzel egyidôben 2006 januárjától Kajászó
védônôje lettem, így 2 települést láttam el egyszerre.
Van egy 32 hónapos kislányom, Martonvásáron élünk.

Örülök, hogy több családdal sikerült már megismer-
kednem személyesen a faluban. A tanácsadásokon min-
denkit szeretettel várok, forduljanak hozzám bizalommal
bármilyen kérdéssel.

Kedves kisgyermekes családok!

Szeretnék értesíteni mindenkit, hogy a 2009. évtôl az
óvodai szûrôvizsgálatok megszûntek, így ezen korosztály
számára a védônôi tanácsadáson kerül sor az éves vizsgá-
latok elvégzésére. Minden gyermeknek az életkora betöl-
tésének hónapjában szülô kíséretében meg kell jelennie
tanácsadáson.
A szûrôvizsgálat során teljes egészségi állapot felmérés
történik, mely tartalmaz látás, színlátás, hallás vizsgálatot
is.

Az érintett korosztály: 3, 4, 5, 6 éves gyermekek.

Kérem a szülôket, hogy mindenki gyermeke születésnap-
jának hónapjában jelentkezzen be erre a státuszvizsgálat-
ra a 06-30/312-76 -72 számon.

Üdvözlettel: Nagyné Schubert Réka
védônô

AHÁZIORVOS ÉS A VÉDÔNÔ KÖZÖS
FELHÍVÁSA

Várjuk azon szülôk jelentkezését, akik  gyermeke 2006.
08. 01. és 2008. 10. 01. között született és  1-2 éves kora
között PREVENAR (pneumococcus vakcina) oltásban
részesült.

Köszönettel: Dr.Harbula Ildikó, Dr. Kertész Tamás, 
Nagyné Schubert Réka védônô

Szeretném megköszönni mindenki segítségét,
aki hozzájárult ahhoz, hogy megvásárolhassam

a lélegeztetô gépemet.

Tisztelettel: Szôke József

VELENCEI ÉLMÉNYFÜRDÔZÉS

Nagy meglepetés volt, amikor a Kisbíró hasábjain
felfedezni véltük, hogy mi nyertük a családi belépôt a
Velence Resort & Spa Wellness és Élményfürdôbe!
Ez idáig még nem vettünk részt hasonló programon, ezért
különösen nagy izgalommal készültünk Velencére.  Gyer-
meknapon végre el is érkezett a megfelelô idô.

A kicsiket már a recepción levették a lábukról a
gyermeknapi meglepetés matricával és nyalókával, amit
persze rögtön el is fogyasztottak. Ezalatt volt idônk
felderíteni a bejárat melletti bolt kínálatát, melyben
szükség estén megvásárolható az úszópelustól kezdve a
strandjátékokon át a törölközôig minden. Gyermekekkel
lévén mondanom sem kell, hogy rögtön igénybe is vettük
a szolgáltatást egy-két új apróság beszerzésének erejéig.

Végre eljutottunk az öltözôig, mely roppant prak-
tikusan van kialakítva. Kiválóan alkalmas az értékek
biztonságos elhelyezésére, a babák számára pelenkázóval
van felszerelve, és nem utolsó sorban több zuhanyzó va-
lamint illemhely található benne. Az átöltözést követôen
pedig nem szükséges kerülôutakon jutni a medencetérbe,
hiszen az öltözôbôl közvetlenül közelíthetô meg.

 A medencék közt egyik ámulatból a másikba estünk,
hiszen itt a legkisebbtôl a legidôsebbig mindenki talál a
maga számára megfelelôt. Természetesen a gyermekeink
is így tettek, rögtön birtokba vették a gyerekmedencéket.
Önfeledten csúszdáztak, pancsoltak, hangosan kacagtak
és mókáztak kortársaikkal, fáradhatatlanul. Szinte csak az
étkezés és a wc használat idejére lehetett ôket kicsalni a
vízbôl. (Itt egy mondat erejéig szeretném megemlíteni a
fürdô újabb elônyét, amely a közvetlenül a medence mel-
lett kiépített pelenkázó és gyermek illemhely.)

A fürdô éttermében elfogyasztott finom ebéd után kis-
lányunk édesdeden elaludt egy nyugágyon, ám bátyus-
kája ez idô alatt sem tétlenkedett, vidáman pancsolt új
barátaival. A „csendes pihenôt” követôen pedig újra teljes
létszámmal lubickolt a gyermekcsapat.
Mielôtt haza indulhattunk volna több tucatszor válaszol-
tunk gyermekeink azon kérdésére:
 - Ugye eljövünk máskor is?
Este mindkét apróság fáradtan és boldog mosollyal az
arcocskáján aludt el. Mi pedig a következô strandolás
idôpontját fontolgattuk.
Köszönjük a Felajánlónak és az Önkormányzatnak is a
lehetôséget, hogy részt vehettünk egy igazán örömteli
fürdôzésben, mely mindannyiunk számára maradandó
élmény volt!

Az új óvoda építési munkálataiban pedig mindettôl füg-
getlenül továbbra is szívesen részt veszünk, már csak
azért is, mert kisfiunk szeptembertôl ezen intézmény új
kis birtokosa lesz!

Köszönettel: 
Kalocsai család

Nagyné Schubert Réka védônô és kislánya
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Dr. Schmitt Pál megválasztott köztársasági
elnökként 2010. június 29- én elmondott

beszéde a Magyar Országgyûlésben

Vezess mindannyiunkat „harag, gôg, gyûlölség nélkül,
békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben,
hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy
semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít
le, csakis a gôg és a gyûlölség”.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Miniszter Urak! Tisztelt Képviselôtársaim!
Kedves Vendégek! Kedves magyar Barátaim!

Szent István elôbb elhangzott intelmét fiának írta, áthatva
a keresztény tanítással, békességgel és szeretettel. Az
atyai, mélyen emberi szavak mögött azonban ott van a
demokratikus alaptörvényünkben máig megkapaszkodó
gondolat: minden ember azonos állapotban születik, min-
denkit azonos jogok illetnek meg, és ha folytatjuk a gon-
dolatot, kötelezettségeink is azonosak. Az intelmek, a
Szent István-i gondolat így szüremkedik át egy évezreden
keresztül a demokratikus alkotmány szövetébe.

Kedves Honfitársaim!

Kérem, engedjék meg, hogy mindenekelôtt ôszinte tisz-
telettel és elismeréssel adózzak dr. Sólyom László köztár-
sasági elnök úr és a korábbi elnök urak, Mádl Ferenc és
Göncz Árpád urak teljesítménye elôtt. A magyar emberek
szeretete és tisztelete övezi ôket, én is sokat tanultam tô-
lük. Rendkívüli megtiszteltetés, hogy ilyen nagyszerû
elôdök nyomába léphetek, akik maguk is igyekeztek
államalapító királyunk iránymutatásai alapján szolgálni
nemzetünket.

Az én megbízatásom egészen újszerû a Magyar Köztársa-
ság életében, hiszen a magyar és európai politikatörténet-
ben példátlan, hogy egy pártszövetség és annak minisz-
terelnöke egyedül kapjon felhatalmazást arra, hogy több
mint kétharmados többséggel kormányozzon egy orszá-
got. A Magyar Köztársaság polgárai tehát ezt fejezték ki,
hogy a parlament ne csak törvényhozó, hanem alaptör
vényhozó, azaz új alkotmányt adó közösség is legyen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Új bor új tömlôbe való, ismerjük a bibliai mondást, s a
választók is így gondolhatták ezt. Zárjuk le a rendszervál-
tozás utáni kort, szülessen meg az ezeréves alapokon
nyugvó, modern és önbizalommal teli XXI. századi Ma-
gyarország, az egységes magyar nemzet új alkotmánya.
Ez mindannyiunk történelmi felelôssége. Hiába azonban
bármilyen gondosan elhelyezett betû egy új alkotmány-
ban, ha nincs mögötte kölcsönös elfogadás és az a szent
meggyôzôdés, hogy az alaptörvény jól szolgálja majd a
következô generációk jogbiztonságát, rendjét. E nélkül az
csak élettelen, üres szöveg marad.

Az alkotmányjogászok tudják, hogy amikor a fékek és
egyensúlyok szerepérôl, elméletérôl esik szó, az a köztár-
sasági elnök számára azt jelenti, hogy a parlamenti több-
séget emlékeztesse a nép felhatalmazásának tiszteletben
tartására, a demokrácia, az emberi jogok és az ember mél-
tóságának sérthetetlenségére; ahogy Szent István király
inti fiát: gôg, gyûlölség nélkül, békésen, alázatosan és
szelíden. Ezt kérem tisztelettel önöktôl is. Nagy szellemi

felkészültségrôl és lelki érettségrôl kell mindannyiunk-
nak tanúbizonyságot tenni.

Az alkotmány szerint a köztársasági elnök pártsemleges,
ami azonban nem értéksemlegességet jelent. Az elnök
alkotmányos feladata a nemzet egységének képviselete és
az államszervezet demokratikus mûködése feletti ôrkö-
dés. Gyakran hivatkozom rá, bemutatkozó beszédemben
is mondtam, hogy csapatember vagyok, olimpiai aranyér-
met is csapatban szereztem; most is készen állok arra a
csapatmunkára, amelynek célja a nemzeti együttmûkö-
dés. Megszoktam, hogy aki csapatban gondolkozik, az
számít másokra, és sokan számítanak ôrá.

A párbeszéd, az egymásra figyelés elnöke kívánok az
önök segítségével lenni. Magaménak vallom az elôbb
idézett intelem utolsó sorait: „Semmi sem emel fel, csakis
az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gôg és a gyûlöl-
ség.” Akinek szívében gyûlölet van, soha nem tudja a
másikat, saját magát sem szeretni és elfogadni.

Tisztelt Honfitársaim!

Eljött az ideje, hogy a szeretet és az elfogadás alapján
kezdjük el újjáépíteni nemzeti közösségünket. A Magyar
Köztársaság elnöke legyen minden magyar összetartozá-
sának, a nemzet egységének megtestesítôje, erre kötelez
a történelem, erre adja áldását szépséges szabadságjogai-
val a határok nélküli Európa. Biztatni fogok minden hatá-
rainkon kívül élô magyar embert, éljen a törvény adta le-
hetôségével, és erôsítse meg kötôdését, ne csak lelki, ha-
nem immár jogi kötôdését.

Mint programbeszédemben mondottam, tevékenységem
középpontjába a természet legcsodálatosabb teremtmé-
nyét, az embert szeretném helyezni. Azt a magyar embert,
aki magabiztos, aki büszke magyarságára, van munkája,
hite, önbizalma; azt az embert, aki maradéktalanul gyako-
rolhatja jogait, és akit méltóságában semmi és senki nem
sérthet. És aki az alkotmány betûit jóllehet nem ismeri,
de érzi, hogy annak szelleme ôt körülveszi, és annak érté-
keit mint erkölcsi értékeket magáénak vallja. Azt az em-
bert, aki tehetséges, szorgalmas, és aki képes, mint elôde-
ink, nehéz körülmények között is világraszólót alkotni.
Hitem szerint csak ilyen magyar emberekkel válhatunk
újra gyôztes nemzetté.

Az Európai Unióban is bebizonyosodott, hogy egy közös-
ség, amelyet csak érdek tart össze, nem lehet olyan haté-
kony és tartós, mint azok a közösségek, amelyeket az
érdek mellett az emberi értékek is összekötnek. Engedjék
meg, hogy Klebelsberg Kunót idézzem: „Ebben az or-
szágban túl sok a negatív ember, rengeteg kritikai elme
van közöttünk, szellemes férfiak, akiknek beszédei azon-
ban úgy hatnak, mint a választóvíz. Dolgos, alkotó,
teremtô és egymás mellett békésen megférô magyarokra
van szükség.”

Tisztelt Országgyûlés!

„A világ is „beszél”, csak meg kell hallanunk szavát. Sôt
ezzel kezdôdik minden párbeszéd. Hallgatással.
Meghallgatással. Tehát újra csak nyitottsággal, vagyis
„szeretettel” írja egy helyütt Pilinszky János.
Valami hasonlót szeretnék én is a zászlómra tûzni. Meg-
hallgatni önöket, meghallgatni lehetôleg minél több ma-
gyart, éljen bárhol is a világban, hogy milyen évtizedeket
képzel el magának, gyerekeinek, unokáinak itt, a Kárpát-
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medencében a XXI. században. Figyelnünk kell a szom-
szédainkra is, ôk hogyan látnak bennünket, miként kép-
zelik el a közös jövôt. Ha évszázadokon át jóban-rossz-
ban megvoltunk, elhagyva a viharvert XX. századot, a
határok nélküli Európában, egymás értékeit kölcsönösen
elfogadva miért ne építhetnénk héthatárnyi közösséget itt
Európa szívében?

Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az igen-
nel szavazó képviselôk támogatását. Tiszteletben tartom
a másképp szavazó képviselôk döntését. Mindenkiét, aki
bárhol, bárhogyan kifejezte támogató véleményét vagy
fenntartását. Köszönöm a támogatást mindenkinek itt, a
nemzet Házában, a Magyar Országgyûlés e csodálatos
épületében, mindenkinek itthon és határon túl, akik bizal-
mukról biztosítottak. Köszönöm olimpikontársaimnak az
engem életre felkészítô kemény ütközeteket és csatákat.
És természetesen köszönöm családomnak az óvó és oda-
adó szeretetet, amely nélkül bizonyára idáig nem juthat-
tam volna el.

Visszatérek engedelmükkel Szent István királyhoz. „A
nemzet és egy ország vezetése nem gôgösségrôl, maga-
sabbrendûségrôl szól, hanem alázatról és szolgálatról.
Ahhoz, hogy egy ország vezetôje józanul és bölcsen ítél-
jen meg helyzeteket, valamint a békét és a rendet tartsa
szem elôtt, hasonló erényekre van szükség.”

Tisztelt Elnök Úr! Miniszterelnök Úr! Tisztelt Ház!

Letettem köztársasági elnöki eskümet, amely legfôbb
törvényünk erejével kötelez országunk és az egész nem-
zet hûséges szolgálatára. A Mindenható segítségét kérem,
hogy a jogállamiság jegyében az alkotmány és törvénye-
ink rendelkezését betartsam és betartassam. A legjobb
hitem és tudásom szerint becsülettel kívánok helytállni.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

ZÖLD TANSZER GYEREKEKNEK

Legfontosabb feladat a gyerekeink egészségének megôr-
zése, ezért olyan tárgyakkal vegyük ôket körül, amelyek
nem ártalmasak, különösen azoknál a felszereléseknél
fontos ez, amelyek nap mint nap a kezükbe kerülnek.

Az iskolaszerek piaca sajnos egyáltalán nem a környezet-
tudatosság és egészségvédelem irányába halad, sokkal
inkább az olcsó alapanyagokból, sokszor kétes eljárá-
sokkal gyártott, ám a gyerekek számára vonzó, színes-

szagos holmikkal árasztják el a kereskedôi polcokat. A
kereskedôk pedig éppen azzal számolnak, hogyha a
gyereknek megtetszik, akkor bizony a szülô nem
menekül: addig kell hallgatnia a követelôdzést, amíg meg
nem veszi a szamóca illatú füzetet, a keksz alakú gyurmát
vagy azt a mesefigurás, villogós tollat, amivel mindent
lehet, csak írni nem.

„Csak kicsit mérgezô” termékek

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy több olyan felszerelés
is van, ami káros lehet az egészségre. Hivatalosan minô-
sített környezetbarát  írószerek piaca hazánkban sajnos
még igen kicsi. A termékeknél érdemes a piktogramszerû
jelzéseket átnézni, mint amilyen a pipában végzôdô lom-
bos fát ábrázoló FSC (Fenntartható Erdôgazdálkodás)  je-
löléssel ellátott ceruzák.
Kapcsolódó anyag:
http://www.fn.hu/zold/20090820/esszel_szemet_ellen/

A CE jel arra utal, hogy a vonatkozó uniós biztonsági
elôírásoknak megfelel az adott termék, illetve az EN 71/3
szám is információt szolgáltat: nem vegyszermentességet
jelent, hanem a játékokra elôírt nehézfémtartalom, szí-
nezôanyag és egyéb határértékek betartását. Vagyis ez
szerepelhet a „csak kicsit mérgezô” termékeken is.

Az iskolákban használatos standard kockás és csíkos fü-
zetek között újrahasznosított papírból készültet ritkán, de
lehet találni. A drágább szegmensben már egy ideje meg-
jelentek az import „zöld” füzetek, de ezek széles körök
számára nem megfizethetôk.

Természetes és tartós anyagok

A többi iskolai felszerelés esetében keressük a természe-
tes és tartós anyagokat, a faceruzát, a favonalzót, a vászon
tolltartót, a fémkörzôt és a fémhegyezôt, így ugyanis el-
kerüljük, hogy idô elôtt hulladék keletkezzen belôlük. A
fatermékek ne legyenek lakkozva, se színezve kívülrôl,
mert ezek közül bizonyos anyagokban elôfordul a kad-
mium nevû nehézfém, ami káros az egészségre, ráadásul
nem ürül a szervezetbôl. Lehetôleg úgy vásároljunk tol-
lat, hogy az újratölthetô legyen, ugyanez vonatkozik a
szövegkiemelôkre, filcekre is.
A ragasztóknál és a filceknél különösképpen figyeljünk
arra, hogy vizes bázisúak legyenek, ne tartalmazzanak
szerves oldószert, legfeljebb alkoholt. A régi filcekben a
színeket rögzítô toluol és xilol, illetve a bennük lévô for-
maldehid is ártalmas. Amennyiben muszáj mûanyag ter-
méket venni, mert más nem kapható, akkor legalább arra
törekedjünk, hogy azok újrahasznosíthatóak legyenek
(PP – polipropilén, PE – polietilén). A PS jelzésû polisz-
tirolt és a PVC-t mindenképpen kerüljük, mert amikor
hulladékként elégetik súlyosan rákkeltô dioxin keletke-
zik.

A színes-szagos mûanyagok helyett inkább szánjunk idôt
a gyerekünkre és töltsünk el vele egy napot, amikor saját
kezûleg elkészítjük a felszerelések egy részét újrahasz-
nálható tárgyakból, a többit pedig az egyéni ízlésének
megfelelôen dekoráljuk természetes anyagokkal.

További információk: http://www.humusz.hu/hirek

Graczka Sylvia cikke nyomán

Szép lenne, és egyszerû,
hogy az ökoiskolába járatás-
sal vagy az iskolai környeze-
ti neveléssel megoldhatnánk
gyerekünk szemléletformá-
lását. Ennél többre van itt
szükség. Az iskolakezdéshez
kapcsolódó vásárlási ôrület
máris egy olyan terep, ahol
szülôként mi is hozzájárul-
hatunk gyerekünk környe-
zettudatosságához.
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

CSEH TAMÁS EMLÉKNAP

Tordas 2010. augusztus 7.

Cseh Tamás 1943. január 22-én született. Édesapja, Cseh
Ferenc, a tordasi HANGYA Szövetkezet igazgatója lett,
így került a család a faluba. Szívesen gondolt vissza
gyermekéveire, ezen idô mély nyomot hagyott benne.

Minden ember életében meghatározóak a gyermekévek.
Az ekkor szerzett benyomások befolyásolják a kialakuló
személyiségét. Ez igaz Tamás esetében is. Meghatározó-
ak az elsô kulturális események.

két könyve jelent meg, 26 filmszerepet és 12 filmzenét
jegyez, 14 színdarabban szerepelt. 1988-ban „Az év le-
meze” díjat, 1992-ben a Magyar Köztársaság  Tisztike-
resztjét, 1993-ban pedig Liszt ferenc díjat kapott. 2001-
ben vehette át a Kossuth díjat.
Sokaknak Cseh Tamás és Tordas neve összefonódott,
általa ismerték meg falunkat. Ezt se felejtsük el.
Cseh Tamás elôadómûvész, tordas díszpolgára halálának
1 éves évfordulóján együtt emlékeztek a budapesti bará-
tok és a tordasi tisztelôk. Az Emléktúrán résztvevôket
Varga Sanyi bácsi köszöntötte az Otthon parkolójában

kialakított pihenôhelyen. Megkóstolhatták borait, meg-
ismerhették a tordasi szôlôhegy nedûjét. A Tordasi Asz-
szonykórus sütötte sütik is nagyon ízlettek az érdeklô-
dôknek, gyorsan el is fogytak. Egy rövid séta után, mely
során felkerestük a Cifra-hidat és Cseh Tamás HANGYA
telepi „lakóhelyeit”, Az emlékezôk átsétáltak a római
katolikus templomba, ahol Teszár Tibor diakónus úr em-
lékezett meg Cseh Tamásról, majd kedves felesége, Cecil
néni elôadásából megismerhettük a templom történetét.
Felcsendültek a dalnok egyházi dalai, és egy rögtönzött
orgonakoncertet is hallhattunk Varga B. Tamás kántor
jóvoltából. A Mûvelôdési Ház udvarán Tordas Község
Önkormányzata és a Mûvelôdési Ház vendégül látta az
eseményre ellátogatókat. Az ország különbözô pontjairól
érkezetek Cseh Tamás tisztelôi, akik kíváncsiak voltak
arra, hogy honnan is indult a dalnok élete, pályafutása.

Liktor Ferenc, a Cseh Tamás Kör létrehozója és vezetôje
így emlékezett erre a napra:

Az emléknap gyakorlatilag két „szálon” indult el. A meg-
emlékezôk két csapata Tordason egyesült. A társaság
egyik része emléktúra keretében a Bakáts téri templom
lépcsôjétôl indult Dr. Sztrányay Miklós vezetésével.
Majd a Bartók Béla út érintése után, vonattal utaztak
Martonvásárra, ahonnan az erdôn, a gesztenyesoron át
érkeztek meg Tordasra, ahol a település végén a fasornál
találkoztak a másik csoporttal.
Itt a szabadtéren tartottunk egy rövid megemlékezést,
illetve a tordasi lokálpatrióta Varga Sándor bácsi üdvö-
zölte az emléknap résztvevôit. Ellátogattunk közösen a
Cifra-hídhoz, amely a „Ló folyón” ível át, ahol anno Ta-
más teknô-csónakon közlekedett.

Ezután a régi Hangya telepet néztük meg, többek közt
Tamásék házait is, illetve a Hangya szövetkezet életérôl
hallhatunk ismertetôt. Ebédként erdélyi recept alapján
készült káposztalevest kaptak a vendégek, majd 14.30-tól
a kiállítások megnyitója következett.
Juhász Balázs marimbára készült Bereményi-Cseh dalok
átiratait mutatta be a közönségnek, nagy sikerrel. Érdekes
volt a dallamok ilyetén átváltozását hallgatni.

Ezt követôen Liktor Ferenc, a Cseh Tamás Kör alapítója
nyitotta meg a zenei életmû kiállítást a gyûjtô, Selmeczi
Levente sorait felolvasva, illetve beszélt a Körrôl és an-
nak céljairól. A folyosón a „Tamás arcai színpadról” cím-
mel kis fotókiállítást tekinthettek meg az érdeklôdôk.
15.30-kor megkezdôdött a vetítés, egy igazi csemege ke-

„Amúgy jó kisgazda voltam, aki büszke az állataira.
Az volt a téma a többi fiúval, mert azoknak is nyuluk és
kecskéjük volt, mindenhol az volt a hús meg a tej.”
„gyerekkoromban, Tordason szerettem a disznóöléseket.
Pörzsölés kint a hidegben, tudós falusi emberek nagy
hozzáértéssel a bontásnál, asszonyok a sózókádak
mellett, hol vágja el, jól vágja el, milyen szépen kanya-
rította…”

„Tordason láttam a János vitézt. Valamelyik
vándortársulat, talán a Déryné vendégszerepelt a Hangya
Kultúrházban. Emlékszem még az illatokra is.”

Tamás 1956-ban került el
Tordasról, de késôbb is
rendszeresen visszatért.
Nem nagy csinnadrattával,
hanem csendben, az emlé-
keihez jött vissza. Dalait
lehetetlen lenne most itt
felsorolni, 19 bakelit leme-
zen és 38 CD-én szerepel,
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rült a nézôk elé, amelyet még korábban sehol nem lát-
hattak, most is csak a kivételes alkalom miatt került leját
szásra Cseh Tamás 2006-os ózdi koncert-felvétele.

A nap további részében Mülhauser Martina amatôr éne-
kes, gitáros fellépését, Róka Szabolcs koncertjét, Varga
B. Tamás és Csobolya József közös elôadását láthattuk.
Mindenki valamilyen egyéni irányból nyúlt a dalokhoz,
kitûnô mûsort hallhatott a közönség. Bátran kijelenthet-
jük: méltó megemlékezés és mûsor hangzott el Tordason!
A fellépések között került sor a helyi templomban
harangszóval kezdôdô rövid kis emlékezésre, és gyer-
tyagyújtásra.

„Most alszom én, és úgy lepnek el az álmok,
mint nagyszerû hideg halak,
és egyszer majd megmozdul minden,
még ott is a fa alatt.” (Cseh Tamás)

A kiállítás elé

Tudom, hogy a hanglemezeknek a lemezjátszón, vagy a
polcon van a helye. Tudjuk, hogy így kiállítva, közszemlére
téve rendhagyó, mégis egy gyûjtô számára akár természe-
tes is lehet, mert ugyan fájó, hogy "elment" a Dalnok, de
íme, amit ránk hagyott; teljes a "leltár".

Megszeretünk egy elôadót, - megvesszük a lemezét.
Hallgatjuk, és - míg szól a zene, a dal - nézegetjük, forgatjuk
a borítót. Hiszen a dalhoz hozzá tartozik a hanghordozó és
annak borítója, - mint festményhez a keret...
Hosszú évek múlva a régi lemezrôl felcsendülô ismert dal
mellé a borító olyan, mint emlékeit dédelgetô, albumba
rendezett fotóit nézegetô, emlékezô ember. Így szemlélve,
-  minden gyûjtô egy kicsit szentimentális...

De mégis földön jár, és formálódik: A teljes "hivatalos sor"-
kiadáson kívül, már minden kiadványt szeretne "együtt-
látni", amelyen a "Dalnok" dalol, vagy a háttérben
hangszerén játszik, - hiszen az is Ô, - akit szeretünk, aki a
saját nyelvén szólaltatja meg a mi lelkünket is!
Ami még nagyon fontos!: A gyûjtô nem az anyagi értékért
szaporítja gyûjteményét, hanem át szeretné adni
barátainak, embertársainak azt az élményt, amelyet ô is
átélt lemezei "birtoklása" mellett... És, amikor pedig már
egy teljes zenei életmûvet gyûjtött egybe(!), - már elhi-
vatottság és valamiféle kötelezettség (mintegy felelôsség)
párosul a gyûjtô szenvedély mellé. Lehetne még bôví-teni
sok-sok filmmel, dvd-vel, vagy "nemhivatalosan" itt-ott fel-
vett zenei anyaggal egy gyûjteményt. De a GYÛJTÔ számára
a HANGHORDOZÓ = a nagylemez, kislemez és CD.
Az itt kiállított (tudtommal) összes Cseh Tamás-
hanghordozógyûjteménnyel tisztelgek a Dalnok zenei
munkássága és emléke elôtt.

Selmecz Levente
gyûjtô
Szolnok

„Sok dalt megjegyeztem, köztük ritkaságokat is, és gyak-
ran énekeltem ôket családi körben, baráti társaságokban.
...A Millennium évében Orbán Viktor, akkori minisz-
terelnök úr megbízott, hogy amennyire lehet, gyûjtsem
össze e kor katonadalainak javát, hogy el ne vesszenek és
megmaradjanak az utókornak.” (Cseh Tamás)
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Egy rendezvény furcsa története

A tordasi kulturális szervezô, Németi László Cseh Tamás
halálának egy éves évfordulójára megemlékezést szerve-
zett a Cseh Tamás baráti társaság részére.
A rendezvényre sokan eljöttek az ország egész területé-
rôl. Az emlékbeszédet Tamás volt diáktársa, Sztrányai
Miklós mondta, engem a Tordasi Hangya Szövetkezet
történetének ismertetésére kért fel a kulturális szervezô.

A rendezvényt egy váratlan, mások által szervezett
esemény zavarta meg. A Fajtakísérleti állomás bejáratá-
nál a volt vezetô, Derecskei János vette át a csapatvezetôi
feladatokat, amelyre eredetileg engem kért fel Németi úr.
Villámcsapásként ért a nem várt szituáció. 25-öt számol-
tam magamban, aztán úgy döntöttem, hogy a botrány el-
kerülése érdekében hazamegyek. Délután a lakásomon
felkeresett Németi úr és megkért, hogy menjek vissza a
rendezvényre. Visszamentem és ott megtudtam, hogy az
alternatív eseményt szervezôk magukkal hívták a meg-
emlékezésre érkezôket, és a most épülô Hangya ház falán
Cseh Tamás emléktáblát helyeztek el.

Ezt nincs jogom kritizálni, azt azonban megkérdezem,
hogy miért nem a szülôi ház falára került ez az emléktáb-
la? Tudomásom szerint emléktáblát a szülôi házon szok-
tak elhelyezni, emlékeztetôül az elhunyt személyre. Az
épület, ahol Cseh Tamás a gyermekkorát töltötte a szülei-
vel és a testvérével, ma is ott áll a Hangya sor és a Sza-
badság út sarkán.

Amikor megkerestem a lakás mai tulajdonosát, Szabó
Andrásnét, hogy a közelmúltban felkereste-e  valaki ez
ügyben, azt a választ kaptam, hogy nem, pedig nagyon
örült volna, hiszen Tamás édesanyja, Sári és Tamás több-
ször is jártak nála, és örömüket fejezték ki, hogy a lakás
jó kezekbe került.

Mindezek után kérdésem csupán annyi, hogy a „mûsoron
kívüli” esemény rendezôinek lelkiismerete hogyan rea-
gált a történtekre.

Nem a harag ihlette ezt a levelemet, inkább azt gondo-
lom, hogy nem eléggé mérlegelték ezt a tettüket, meg-
sértve ezzel sokak önérzetét. Sajnálatos módon legin-
kább az elhunytét, akirôl megemlékezni akartak. Vajon
Tamás odaát hogyan vélekedik, és hogyan vélekednek az
itt maradt családtagjai, testvére, felesége, gyermekei?

Az együttélés szabályai az ilyeneket a nemkívánatos
cselekedetek kategóriájába sorolják, és remélem, hogy az
esemény rendezôi ebbôl okulva a jövôben másként cse-
lekszenek.

Varga Sándor

Etka Anyó Tordason

A Mûvelôdési Házban július 22-én, csütörtökön az örök-
ifjú Etka Anyó volt a Tordasi Életmód Klub vendége.
Kártyikné Benke Etka 1920. január elsején született,
ezért bátran mondhatjuk, hogy korát meghazudtoló szel-
lemi és testi frissesség jellemzi. Meglepetésvendégként
magával hozta Grandpierre Attilát, a tudóst, a csillagászt,
a zenészt: VHK, Vágtázó Csodaszarvas. Etka Anyó az Ô

zenéjére mutatta be légzésgyakorlatait, amit az érdek-
lôdôkkel együtt gyakorolt. Grandpierre Attila zenéje a
tradicionális ôsi ritmusokra épülve harmonizál az Etka
Anyó ôsi természetes légzést visszaállító gyakorlataival.

Az elôadásban részt vett Szalai István Etka Jóga Erô-
gyûjtô Módszer oktató is, akit szeretnénk a szeptemberi
életmód Klub vendégeként viszontlátni. Arra az elôa-
dásra is sok szeretettel várunk minden kedves érdek-
lôdôt!

HANGYA Napok

Tordas

2010. szeptember 10-11.

Péntek

Koszorúzás Almási Balogh Elemér emlékére a
Fajtakísérleti Állomás parkjában

HANGYA emlék és terménykiállítás
az iskola aulájában

A kiállítást megnyitja Varga Sándor

Szombat

Történelmi Bajvívók Egyesületének Lovagi tornája

Pogácsa Fesztivál

Suli-só gyermekelôadás, Zsurzs Kati

Tranzit együttes gyermek koncertje

Tordasi Asszonykórus fellépése

Bûvész elôadás

Dalárda

Tranzit együttes tánczene

Zoltán Erika Tánciskola

Sun Records együttes koncertje

Folyton-folt kiállítás
A Folyton-folt kör tagjai

szeretettel meghívják
a foltvarrást szeretô közönséget a

Mûvelôdési Házban
szeptember 9-15. között

megrendezendô kiállításukra.

Itt megtekinthetôk majd az elmúlt évben
készült munkáink.

Folyton-folt kör tagjai

SZEPTEMBERI ELÔZETES
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Ha nyár, akkor tábor
Minden foltvarró álma, hogy legyen annyi ideje, mikor
teljes figyelmét a varrásnak szentelheti. Ez a nap július
21-én érkezett el. Manka martonvásári profi táskavarró,
ô volt a vezetônk. Bevettük magunkat a Mûvelôdési
Házba varrógépekkel, vasalókkal, mindenféle kellékek-
kel. Az anyagok kiválasztása nem jelentett gondot, min-
dannyian határozott színvilággal rendelkezünk. A forma,
ami készült azonos, a díszítést mindenki maga találta ki.
Egyszínû elôlapon virág (Juli, Zsuzsi, Tünde, jómagam),
mintáson a sok tûzés (Erika) lett táskáink dísze. Estére
már majdnem készen lettünk, apróságok hiányoztak a
teljes befejezéshez.
Köszönjük a Mûvelôdési Ház dolgozóinak segítôkész,
türelmes hozzáállását. Legközelebb babát varrunk, szere-
tettel várjuk a hozzánk csatlakozni vágyókat.

A foltvarrók nevében Sármásy Zoltánné

Marika, Zsuzsi, Erika és Juli munkái

Kertbarátok Klubja

Szeptember 28. kedd, 18 óra

A bor születése – erjedése

Elôadó Takács Edina borász

Minden kedves érdeklôdôt sok szeretettel várunk!

A 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 rendezvényszervezô

WEBRE FEL!

GÓLYA VALÓSÁGSHOW –

INTERNETES TARTALOMAJÁNLÓ

Vagy 40 fok van, vagy 10 és szakad az esô. Alig lehet ki
mozdulni a házból. Marad az internet. Néhány tipp.

1. www.ertekter.hu – Ha csak egy oldalt tekint meg ebbôl
a 10-bôl, akkor ez legyen az. Kérem! Videók, prezentá-
ciók, leírások és animált infógrafika segítségével mutat-
ják be szociológusok és makrogazdasági szakértôk a mai
magyar értékválságot. Nem leányregény.

2. http://golya.mme.hu – Magyarországon fészkel a világ
legismertebb gólyája. Mondjuk úgy nem nehéz, hogy a
fészekbe webkamerát tettek, és élôben követhetô a mada-
rak minden rezdülése. Gólya valóságshow a facebookon
is, itt: http://www.facebook.com/HungarianStorks

3. www.fecskefigyelo.mme.hu – Ha már unjuk a gólyá-
kat, fecskéket is nézhetünk.

4. http://apps.facebook.com/domino_net_fb_fal –
Érdekes kísérlet az internet és a való világ összekapcsolá-
sára az élô facebook. Ha üzenetet küldünk, az rövid idôn
belül megjelenik egy valódi üzenet falon az Erzsébet té-
ren a Gödörnél. Vicces.

5. http://apps.facebook.com/csokigyar – Ha Ön is a cso-
koládé készítés mestere, próbálja ki a Profession csoki-
gyár alkalmazását a facebookon!

6. www.etterem.hu – Értékelések, akciók, helykeresô és
tudástár. 8401 étterem és vendéglátóhely egy helyen.

7. www.kulinarisvilag.hu – Receptek, alapanyagok, fû-
szerek, hagyományok és fesztiválok. Kerüljön közelebb
Ön is a kulináris világhoz.

8. www.shopping.hu – Egy interaktív divatkatalógus, ci-
pôkkel, táskákkal, kiegészítôkkel.

9. www.365budapest.com – Egy 28 éves Zsutti (Molnár
Zsolt) nevû fazon lefotózott 365 házszámot Budapesten
és sorba rendezte ôket a google térképen. Közel másfél
évig fotózott, 3500 km-t tekert közben és kb. 10-szer lyu-
kadt ki a kereke. Megérte.

10. www.spottr.hu – Remek képek, káprázatos sorozatok,
játékok és interjúk. Minden, ami fotózás.

Továbbra is bíztatok mindenkit, küldje kedvenc linkjeit!
Jó böngészést, kellemes nyarat!

Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

TANÉVNYITÓ  ÜNNEPSÉG

AUGUSZTUS 29-ÉN 17 ÓRAKOR

AZ ISKOLA UDVARÁN

DIÁKJAINKAT ÉS A SZÜLÔKET,

NAGYSZÜLÔKET SZERETETTEL VÁRJUK!
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Immár negyedik alkalommal rendezik meg országszerte
2010. szeptember 18. és 26. között a Szakrális Mûvésze-
tek Hete programsorozatot. A rendezvény idei mottója:
„Ti vagytok a föld sója” Mt 5,13
A Szakrális Mûvészetek Hete, a Kulturális Örökség Nap-
jaival, 2007-ben a budapesti Városmisszióból kibontako-
zó kulturális rendezvénysorozat, amelynek célja a re-
mény jeleinek felmutatása a kultúrában, magas mûvészi
színvonalú programokon keresztül, mindenki számára
ingyenesen. Idén 2010. szeptember 18-án a Templomok
éjszakája a központi program. Minden templomban Bach
zenéje csendül fel egy adott idôpontban, és a betérôk püs-
pökkenyeret kapnak. Ebben az évben elsô alkalommal a
Tordasi Egyházközség is bekapcsolódik az országos
programsorozatba, így a tordasi katolikus templom is tárt
ajtókkal várja az érdeklôdôket, hogy Bach zenéje mellett
egy vetítéssel egybekötött mûvészettörténeti elôadás
keretében ismerjék meg templomunk képzômûvészeti al-
kotásainak szimbolikáját.

2010. SZEPTEMBER 18. ESTE 8 ÓRA
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

TORDAS

Mindenkit szeretettel várunk!

RECEPT

„ Addig még úgyis hoz valamit az élet… ”

 A párom, a papája és a nagybátyja ma motorra ült és el-
viharzott. Nem beszéltünk róla, de tudat alatt azt gondo-
lom, ez valami rituálé.
Talán hogy ne féljünk ezektôl a napoktól. Tavaly
vitorlázó repülôvel repítettük fel magunkat és Kingát is
egyedül, 600 méter magasra, a félelem leküzdéséért.
Nem szeretem az ilyen dátumokat. Az efféle évfordulók
nyomasztják az embert. Mindig átgondolja a napot, azt a
napot. Ha akkor, abban a percben másként történnek a

dolgok… de nem, nem fog, és bármilyen hihetetlen így
két év elteltével, megtörtént.
Átalakult az éltünk. Azt mondják, mindennek oka van, a
történteknek is biztosan volt. Elhatároztam, nem fogok
szomorkodni. Emlékezni fogok, a magam módján…, és
eszembe jutott, amikor egy háztartásba kerültünk. Rit-
kán nyilvánított véleményt az ételekrôl. Hatalmas hal-
mokban megpakolta a tányérját, (nem volt olyan étel,
amire szerinte nem illett volna ketchup) és egy fonott
szélû tálcára tette, majd felhúzott lábakkal a kanapén
pillanatok alatt belapátolta. Ma, ha a gyerekek valami
hasonlót követnek el, mindig azt mondom, csak lassan,
mert hányás lesz a vége. Nála ez fel sem merült. Ebben
a kétméteres emberben minden eltûnt.
Az én fôztömmel is hamar megbarátkozott, túlzottan is,
gondoltam egy idôben. Délelôtt megfôztem, majd
munka, este haza és boldognak kellett volna lennem,
minden elfogyott, ami fôtt étel volt, tehát ízlett valakinek
piszkosul.  Így maradt az emlék, ezt fôztem, de van ke-
nyér meg felvágott. Majd egy fél vigyort ejtett és meg-
jegyezte, nem volt ráírva, hogy a tiétek. Na, ekkor jött a
mama meg az árazó címkék. Mindenre címke került a
hûtôben, a vajra, a felvágottra, a fazekakra és ételtartó
dobozokra, Gabié! Jaj, ezt meg úgy röstelltem. Viszont
így volt vacsoránk.
Ha odahaza volt és láttam, szívesen megkóstolná, vagy
én szerettem volna, hogy megkóstolja, mert valami
újdonságot készítettem, midig megkínáltam. Az üres
tányér, meg valami motyogás az orra alatt arra engedett
következtetni, ízlett. A kenyeremet kimondottan szerette.
Hagymás, szalonnás… hmm. Ha a sárga csikót felnyer-
gelte és külföldre indult, elôfordult, hogy mint valami
hamuban sült pogácsát vitte magával a még meleg ke-
nyeret. Késôbb kiderült, a határ elôtt már egy morzsa sem
volt belôle.
Várandóságom idején nagyon kifinomult lett a szag-
lásom. Az emeleten laktunk és a radiátorcsô mentén fel-
szivárgó frissen fôtt kávé szagától reggelente forgott a
gyomrom. Mindig tudtam éppen mit fôz a mama, vagy,
hogy megjött a világutazó, mert szalonnás-hagymás rán-
totta sült.
Az ismerôs illatok között egyszer egy ismeretlen
szállingózott a csô mentén. Mint afféle kívánós kis-
mama, nyál csorgatva mentem a szag után. Egy hatalmas
hát éppen a sütôt takarta.
–Mi ez a jó illat?
–Kérsz? (sajnos a hangsúlyt nem tudom leírni, volt, az
biztos)
-Megkóstolnám.
-Ha hûlt, majd viszek.
Tudtam, hogy nem várja meg még kihûl, így nem moz-
dultam. Ez baromi finom! És tényleg eszméletlen, hide-
gen-melegen. Most neked is sütöm, mert emlékezem, így
a magam módján.
Fôzök.

 Azt szoktam mondani, minden ételnek története van.
Vagy ahogy készült, vagy ahogy találkoztattunk vele
másokat. Ennek az ételnek számomra egyetlen története
van. Tôled tanultam.
 Biztosan nem haragudnál, hogy most közreadom.
Köszönöm, Peti.

Kunsági Gabi

TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA

Program:
J. S. Bach- C -moll kétszólamú
ivenció
Händel D-dúr szonáta
J. S. Bach: Korál

Közremûködik:
Juhász Mihály, Perger Judit,
Posvanecz Éva, Salamon
Sarolta, Szalai Hajnalka és a
templom kórusa

Vetítéssel egybekötött mû-
vészettörténeti elôadás
Elôadó: Dr. Hankovszky Béla
kiemelt tábori lelkész

Püspökkenyér lakoma
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CAMEMBER TORTA

Hozzávalók:
15 dkg leveles tészta

1 db 250 g-os camember
2 db érett paradicsom
2 gerezd fokhagyma

1 közepes vöröshagyma
friss bazsalikom

1 egész tojás
só, bors

A leveles tésztát két azonos méretû korong formára
nyújtjuk, majd az egyiket kivajazott tortasütôbe helyez-
zük. A paradicsomot és a hagymát karikára vágjuk, és a
formában lévô tésztára tesszük úgy, hogy az teljesen el-
fedje. A sajtot vékony szeletekre vágjuk, és a zöldségeket
befedjük vele. Végül rátesszük a tésztát és a felvert tojás
sal megkenjük, villával megböködjük, készre sütjük.

A RÓMAI KATOLIKUS

EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Augusztus 29. – Évközi 21. vasárnap (Keresztelô Szent
János vértanúsága, Szent Szabina) -10 órakor szentmise

Szeptember 5. – Évközi 33. vasárnap (Kalkuttai Boldog
Teréz) - 10 órakor Veni Sancte tanévnyitó ünnepi szent-
mise

Szeptember 8. szerda – Szûz Mária születése (Kisbol-
dogasszony)

Szeptember 12. – Évközi 34. vasárnap (Szûz Mária Szent
Neve) - 10 órakor szentmise

Szeptember 19. – Évközi 35. vasárnap (Szent Januáriusz)
- 10 órakor szentmise

Szeptember 26. – Évközi 36. vasárnap (Szent Kozma és
Domján) -10 órakor szentmise

Minden pénteken este 18.00 órakor szentmise, szomba-
tonként 18.00 órakor elôesti liturgia.

Élménybeszámoló az

egyházközségi családi napról

Nagy sikert aratott egyházközségünk elsô családi napja,
amelyet az iskolaudvaron és a focipályán tartottunk.

A nap folyamán több mint negyvenen vettek részt az ese-
ményen. A gyermekek sokféle program közül választ-
hattak. Volt íjazás, foci, aszfaltrajzolás, szappanbuborék-
fújás, de aki az iskolaudvaron lekaszált füvet szerette
volna összegereblyézni, azt is megtehette. Ezen a napon
a férfiak gondoskodtak jóllakatásunról, köszönjük Tég-
lás Lajosnak és Jácint atyának a kiváló ételeket. Elfogad-
ták meghívásunkat, és ebédre megtiszteltek jelenlétükkel
a polgármesteri hivatal dolgozói is. A délután további
része játékokkal, jóízû beszélgetésekkel telt, nem nagyon
akaródzott hazamenni senkinek sem, ezért elhatároztuk,
hogy ôsszel ismét eltöltünk együtt egy tartalmas napot a
szabadban.

Folyamatosan bôvül egyházközségünk honlapja. Meg-
találhatóak rajta a bibliaórák vázlatai, ajánlott olvasmá-
nyok listája, illetve a feldolgozott témákhoz kapcsolódó
irodalmi és képzômûvészeti alkotások: www.tordasrk.hu

Várja Önöket a Cifrapince
minden hétvégén!

Borkóstolók, családi, céges baráti
rendezvények lebonyolítását is

vállaljuk 30-40 fôig.
Szállást tudunk biztosítani 6-8 fô

számára egész évben.

Nyitva tartás:
Péntek 14 - 24 h

   Szombat 14 - 24 h
   Vasárnap 14 - 24 h

Egyéni kérésre a hét bármelyik napján
kinyitunk.

Tel.:    06-30-9509 449;    06-30-5287 485
E-mail: turugabor@cifrapince. hu
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AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

HÍREI

Harci helyzetben
Nagy Gábor lelkésszé szentelése Tordason

Ordinációs ünnepi istentiszteletre gyûltek össze a felne-
velô gyülekezet tagjai, a rokonok, barátok, ismerôsök az
elmúlt szombaton délután a Fejér-Komáromi Egyház-
megye keleti csücskében fekvô Tordas templomában,
ahol Ittzés János püspök lelkésszé szentelte Nagy Gábor
végzett teológust. A liturgiában Süller Zsolt helyi lelkész,
illetve - az Evangélikus Hittudományi Egyetem részérôl
- dr. Korányi András egyetemi docens segédkezett.

A püspök a szolgálatra indító igehirdetésében Tim 6,11-
12 alapján arra figyelmeztette a lelkészjelöltet, hogy aki
komolyan veszi a hitét, harci helyzetben van. A bûnök
kerülése mellett a jóra is tudatosan kell törekednie. A kí-
sértések belülrôl támadnak, de az egyházat a szívünkben
való küzdelem menti meg. ,,Ragadd meg, ami a tiéd: az
örök élet evangéliumát! De ne tartsd meg magadnak! Ke-
rüld a kísértéseket, állj be a harcba, indulj a szolgatársak-
kal, az imádság háttérerejével a szolgálatba, hogy sokak-
hoz eljusson az evangélium!" -zárta igehirdetését Ittzés
János.

Nagy Gábor 1985-ben született Székesfehérváron. Szü-
leivel és nôvérével Tordason élt, itt keresztelte meg Botta
István lelkész. Az általános iskolát is itt végezte, már elsô
osztálytól kezdve járt hittanra. Alsó tagozatban Szemerei
János, felsôben Fûke Szabolcs - korábban Tordason szol-
gáló lelkészek - tanították. Nyolcadikosként - a konfir-
mációra készülve - vett részt egy táborban, ahol szemé-
lyesen is megismerte és elfogadta Jézus Krisztust, mint
Urát és Megváltóját. Elmondása szerint ettôl az évtôl
kezdve járt rendszeresen istentiszteletekre és a gyüleke-
zeti ifjúság összejöveteleire. Néhány évvel késôbb pres-
biternek is megválasztották.
A középiskolát a budapesti Puskás Tivadar Távközlési
Technikumban végezte, ahol az érettségi után távközlési

technikusi oklevelet is szerzett. 2004-ben jelentkezett az
Evangélikus Hittudományi Egyetemre. A hatodévet Súr-
on és Bakonycsernyén töltötte Szarka István és Szarka
Éva mentorsága alatt.
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület legfiatalabb lelké-
szét Ittzés János püspök augusztus 15-tôl a súri gyüleke-
zetbe küldte ki szolgálatra.

 Menyes Gyula

A cikk az Evangélikus Élet c. országos hetilap augusztus
1-i számából való.

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

HÍREI

Rendszeres alkalmaink:

Bibliaóra: kedd este 6 órakor a parókián
Istentisztelet: vasárnap délelôtt 10 órakor a templomban
A tanévnyitóig a felnôtt istentiszteletre várjuk a gyereke-
ket is.

Tanévnyitó istentisztelet

szeptember 12-én, vasárnap a délelôtti

istentiszteleten.

Július 21-25. között nyári gyerekhét volt a református
gyülekezetben.

Elsôsorban a hitoktatásban évközben is résztvevô refor-
mátus gyerekeket vártuk a napközis táborba, de örömmel
fogadtunk más vallású gyerekeket is.
Így voltak köztünk evangélikus, katolikus és baptista
felekezetû gyerekek is. A reggeli közös énektanulás és
bibliai történet meghallgatása után a nap kiscsoportos
foglalkozással folytatódott. Közös játék, majd ebéd után
a délután kézmûves foglalkozásokkal telt el. Gyöngyva-
salás, szalvétatechnika, gyöngyfûzés, kavicsfestés, him-
zés, fonálból és papírból készülô játékok vagy éppen le-
vendula-buzogány készítése - szinte felsorolni sem köny-
nyû a lehetôségeket. A napot missziós történet meghall-
gatásával zártuk. Köszönjük a gyerekek kiszolgálásában
segítkezô kezeket, és a szülôk, valamint a gyülekezet tag-
jainak felajánlásait. Köszönjük az Önkormányzat 70 ezer
forintos támogatását! Valóban bôségben volt részünk
egész héten.
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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

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!

06-30-249-99-99Az építéshatósági ügyintézés ügyfélfogadási ideje Gyúró
      és Tordas települések tekintetében:

Hétfôi munkanapokon: 13-16
Szerdai munkanapokon: 8-12  és 13-17

Pénteki munkanapokon: 8-12

Az építéshatósági ügyintézés helye:

Martonvásár Város

Polgármesteri Hivatalának

Mûszaki Irodája

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Közvetlen tel.: 22/569-209

Tel.: 22/460-233, 460-004/107, Fax: 22/460-229

                                            dr. Matota Kornél körjegyzô

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.

Iskolakezdéshez jó minôségû
eszközöket beszerezhet helyben is a

Papír-Írószer-Ajándék boltban (Téka),
Szabadság út 26.

POLGÁRÔR HÍREK
Sportnapi meghívó

2010. szeptember 4-én szombaton 14 órától tartjuk

a 11. Tordasi PolgárÔr sportnapot.

Ekkor kispályás labdarúgó bajnokság lesz a focipá-
lyán. Minden érdeklôdôt, szurkolót és támogatót sze-
retettel várunk összejövetelünkre, nézônek vagy részt-
vevônek egyaránt. Ez jó alkalomnak a tagokkal, veze-
tôség tagjaival való találkozásra, tapasztalatok, véle-
mények megbeszélésére. Kérjük, hogy aki tudja, tá-
mogassa a szervezet mûködését, a sportnap megren-
dezését. Folyamatosan várjuk szolgálatot vállalók je-
lentkezését. Aki úgy érzi, hogy tud, és akar a falu köz-
biztonságának érdekében bármit tenni, az jelentkez-
zen.

Tordasi Polgárôrség vezetôsége
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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.

Nagyné Schubert Réka védônô
(kötelezô bejelentkezés: 06-30-312-7672)
szerda, 11-12: Dr. Kertész Tamás orvossal

szerda, 12-14: csecsemô és kisgyermek (önálló)
szerda, 14-16: várandós (önálló)

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

Beiratkozási akció a tordasi Bóbita Családi Napközinkben! A 2010. augusztus
31-ig beiratkozókat 20% havi díj engedménnyel várjuk! További információ és ak-
ciók a honlapunkon olvasható: www.napkozi.com / Telefonszámunk: 20/373-3549

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: Veres Andrea
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


