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Petőfi Sándor: NEMZETI DAL
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok Istenére
Esküszünk
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 1848. március 13.)
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Kedves Tordasiak !
Köszönöm mindenkinek, aki ezekben segített, szervezésével, munkájával!
Az elmúlt hetekben ismét többször megtapasztaltam,

Ahogy telnek a napok, tapasztaljuk, hogy egyre korábban világosodik, és később sötétedik. A madarak hajnali
éneke, a nap melegének erősödése csalhatatlan jele
annak, hogy múlik a tél és jön a tavasz. Előbújtak az
első virágok, duzzadnak a rügyek, ébred a világ.
Átéljük, hogy milyen jó kinyitni reggel úgy az ajtót,
hogy kellemes az idő, nincs fagy odakinn. Ideje tehát
készülni a fogadásra, a természet adta munkák
elvégzésére.
Tavaly év végén több tucat megdolgozott év után
nyugdíjba ment a karbantartó brigád „főtraktorosa”,
Popelka István. Köszönjük a település szépsége és
működése érdekében végzett munkáját és kívánjuk,
hogy nyugdíjas évei a megérdemelt pihenésben teljenek. Az idei évben néhány fővel megerősítjük az
önkormányzat karbantartó csapatát, hiszen a korábbi
évek közterület rendezései, intézményi karbantartásai
mellett munkájukban egyre nagyobb hangsúlyt kap a
fejlesztés, építés is. Őket egészíti ki az új közfoglalkoztatás keretében kapott 20 hónapnyi, napi 6 órás támogatás. Ez azt jelenti, hogy összesen ennyi időre tudunk
felvenni embereket azok közül, akik Foglalkoztatást
Helyettesítő Támogatásban részesülnek. Reméljük, idén
ezekkel a feltételekkel még hatékonyabban fogjuk ellátni mindenki megelégedésére ezeket a feladatokat.

hogy a mai világban akkor juthatunk előre, ha vannak
olyanok, akik tudnak áldozni az idejükből. Ezt éltük
meg az elmúlt években és ennek az eredményeit
élvezhetjük, használhatjuk, gyönyörködhetünk benne.
A művészet, az oktatás-nevelés, a sport, a kultúra, a civil
szervezetek működése, a fejlesztéseink, felújításaink,
mind-mind sok ember több órás felajánlásainak is az
eredménye. Ezek azok, amiért Tordas nem egy átlagos,
állóvízben álló település, hanem egy sokszínű, a
lakosság életminőségében dinamikusan fejlődő kétezer
fős község, mely nem akar nagyközség, város lenni.
Az ország jelenlegi állapotában és így tél végén nem
vagyunk túl vidámak, feszültség van bennünk,
kötözködő, ingerlékeny hangulatunk van. Mégse forduljunk egymással szembe, próbáljuk az energiánkat a
családunkra, a lakókörnyezetünkre, a munkánkra fordítani. A „jól bevált” veszekedés helyett fogjunk össze,
úgy tegyük együtt a dolgunkat. Ha a nálunk előadást
tartó Placid atya a szibériai fogságban meg tudta tenni,
keressük meg mi is minden napnak az örömét!

Tovább folyik az idei év első beruházása, a tornaterem
és a mellette lévő öltöző kialakítása, felújítása. A
gépészet és a villanyszerelés vezetékeinek az elhelyezése után jelenleg a belső vakolás készül, majd ezt
követően a már elkészült új nyílászárók kerülnek a
régiek helyére.
A napokban kezdődtek el a labdarúgásra nyert 6,6 millió
Ft-ból vállalt sportberuházások is. Végre elkészül a már
évek óta tervezett védőháló is, a nagypálya színpad
felőli rövidebb oldalához. A hátsó pálya kitűzése után
elhelyezésre kerültek a világítást tartó oszlopok, így
nemsokára már este is lehet gyakorolni az edzőpályán.
Időközben új 500 literes vegyes tüzelésű melegvíz
készítő kazán került a régi helyére, így ismét olcsón
(fával) lehet meleg vizet termelni a fürdéshez.

Juhász Csaba I polgármester
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Még egyszer és reméljük utoljára a csatornáról
lehetett pályázni, de a pályázatokat sorra elutasították.
Abban az időben az ország szennyvízhálózata még
kezdetleges volt, sok nagy városban sem volt még
kiépítve. Csak egy példa, a Megyei jogú Érd városban
napjainkban épül a szennyvízhálózat.
Így az országos rangsor szerint olyan kategóriába
sorolták a községeket, hogy belátható időn belül nem
számítottak állami támogatásra.
Ekkor jött az Ökotám rendszerű megvalósítás
lehetősége, mely az ország számos településén már
működött. A rendszer lényege, hogy a lakosság lakáselőtakarékossági szerződést köt az OTP Lakástakarék
Pénztár Rt.-vel. Az alapítvány a lakos befizetését
kiegészíti. A közműfejlesztéshez így az Állam az OTP
LTP-n keresztül ad támogatást, mégpedig az alapítvány
által támogatott lakos teljes befizetésére.
A választott rendszerben a lakosság terhe mindössze
havi ezer forintban törlesztve 65 eFt. A rendszer akkor
minden jogszabályi és törvényi szabályozásnak
megfelelt.
Ez gyakorlatban úgy működött, hogy egy bank kamattámogatott hitellel meghitelezte a beruházás költségét.
Az előbb említett lakás-előtakarékossági szerződések
terv szerinti (lakossági befizetés, alapítványi támogatás,
állami támogatás) feltöltése képezi a banki kölcsön
fedezetét.
A négy községben megkötött mintegy 3 500 LTP 1,4
millióra történő feltöltése biztosítaná a beruházás költségét.
A Vízi Közmű Társulatok feladata a lakosság által befizetett 1000 Ft-ok átutalása a bank felé. Ennek folyamatosan eleget tett, megelőlegezve a bármilyen okból
nem fizetők részét is.
Az érintett Önkormányzatok tájékozódtak a rendszerrel
kapcsolatban. Több polgármester fordult megkereséssel
azokhoz az állami szervekhez akik aggályukat fejezték
ki a rendszerrel kapcsolatban. Az aggályoskodó állami
szervek tételes jogszabályozási akadályt nem láttak és
nem is tudtak ilyet felmutatni.
Ennek alapján a négy település vezetősége eldöntötte,
megkérdezte a lakosságot, majd a társulatok megalakulása után a négy település belefogott a beruházásba.
Miután a négy község szennyvízhálózat és tisztítómű

Tordas közművesítésének nagy lépcsője volt az 1974ben kiépített ivóvízhálózat. A rendszer Gyúróval
közösen került kialakításra, a kutak Kajászón voltak. A
kezdeti időben az utcán lévő közkutakról hordták a lakásokba a vizet. Majd kitapasztalva a folyóvíz adta
kényelmet folyamatosan bekötésre került a mintegy hatszáz ingatlan. A fejlődés viszont hozott magával egy
problémát is. A fürdőszobák, automata mosógépek
egyre több vizet fogyasztottak és ezzel egyre több szennyvíz keletkezett. Az egyre elterjedtebb szintetikus
mosó- és mosogatószerek, az akkor még nagyrészt nem
zárt rendszerű emésztőkön keresztül szennyezték a talajt. A későbbiekben ugyan kötelező lett a zárt rendszerű
emésztő kialakítása, de ezt ismerjük be, nem mindenki
tartotta be.
A szippantott szennyvíz elhelyezése is egyre problémásabb lett. A megoldást a kilencvenes évek elejétől kereste
az Önkormányzat. Az első lépést az a lehetőség adta,
hogy megépült a Főváros beruházásával az új Értelmi
Fogyatékos Otthon. A beruházás során épült egy szenynyvíztisztító. Az Önkormányzat elérte, hogy ez fogadni
tudjon szippantott szennyvizet is, ill. a szabad kapacitásával biztosítani tudta a Fajtakísérleti Állomás és a
Hangya sor kommunális szennyvízének befogadását.
Ehhez épült meg elsőnek a Hangya sori szenynyvízvezeték, majd a Csillagfürt lakópark, a Kölcsey
utcán keresztül is ide lett bekötve. A telep bővítésére
elvben volt lehetőség, így a falu szennyvízének az elhelyezésére megoldás kínálkozott. A probléma azzal
kezdődött, hogy pályázati lehetőségek csak olyan
szennyvízberuházást támogattak, ahol a település
vízbázisa veszélyeztetve volt.
A váli völgyben lévő kútjaink védettek voltak, mert a
váli völgy szennyvízhálózata állami beruházásból 1992re megépült. E védettség miatt Tordasnak pályázati
lehetősége nem volt.
Így alakult ki az a kistérségi ötlet, hogy a négy község
(Gyúró, Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr) közösen
építsen ki szennyvízhálózatot. A négy községből Ráckeresztúr vízbázisa volt a legveszélyeztetettebb, de
csatornázásra leghamarabb ő is csak 2014-16–ra volt
ütemezve, míg Tordas 2020 utánra.
A tervek elkészültek, a vízjogi engedély meg volt,
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A jogszabály szerint a Viziközmű Társulások a
beruházás befejezése után megszűnnek. A keletkezett
közmű vagyont átadják az Önkormányzatnak. A társulások mozgástere itt már leszűkül, csak a kezességet vállaló (ezt mind a négy település önkormányzata
felvállalta) Önkormányzatokkal közösen tudja megtalálni a megoldást. Martonvásár és Gyúró Önkormányzata a tartozását a bankkal időben és korrektül
lerendezte.
Tordas Község Önkormányzata 2011 év végén szintén
megállapodott a bankkal, jelenleg Ráckeresztúr Önkormányzata nem jutott még megállapodásra.
Végezetül a csatorna megépült, a csatorna vagyon az
Önkormányzatok tulajdona. A lakosság használja, ma
már természetes, hogy van ilyen közmű.
A tervezett bekerülés a lakosságnak 65 e Ft-ban volt, a
Vállalkozásoknak a megállapított érdekeltségenként
400.000.-Ft, és az Önkormányzat összes intézménye és
érdekeltsége továbbá az egyházak ingyen kapták. A
beruházás befejezése is megvalósulhatott volna a
tervezetből, mint ahogy számos településen történt, ha
közben egy törvényhozási és jogszabály változási káosz
nem történik, ha ezt az arra illetékes kormányzati szervek is kellően támogatták volna.
Akik felvállalták a csatorna megszervezését a lakosság
érdekeit képviselve jártak el. Ezt a megoldást látták
egyedüli lehetőségnek, hogy ne kelljen évtizedeket
várni az égetően szükséges csatornahálózatra.
Felelőtlenek voltak? Akkor közel 70 település Önkormányzata felelőtlen volt. Nem hinném!
Talán jobban bíztak abban, mint kellett volna, hogy egy
jogállamban nem csűrik-csavarják úgy a törvényeket
ahogy a hatalom érdekei kívánják.
Talán a legnagyobb hibát abban találta a hatalom, hogy
bár a közműtámogatások ténylegesen a csatorna
beruházásra lettek költve, de miután önálló
kezdeményezések voltak, nem tudták befolyásolni,
hogy hol is épüljön csatorna és ezzel milyen egyéni
érdekeket támogassanak.
És végezetül: Miért tartottam szükségesnek mindezt
leírni ? Azért, mert a mai napig csak egy oldalú a realitásokat nélkülöző a tájékoztatás. Hajbin Tímea –
képviselő – összes cikkében a csatorna létrehozóit egyfolytában hanyagsággal, nemtörődömséggel,

terve már készen volt, vízjogi engedéllyel rendelkezett,
logikusan ennek a megvalósítása volt célszerű.
A kivitelezés alatt megkezdődött a közműfejlesztési
hozzájárulás igénylése az államtól. Akkor ennek jogosságát a Magyar Államkincstár nem vitatta, nem is
volt ehhez jogszabályi háttere.
Az Állami Számvevőszék 2005 tavaszán folytatta első
vizsgálatát ez ügyben. A jelentésben fontos, hogy nem
talált törvénysértést sem az Önkormányzatoknál sem a
Vízi Közmű Társulásoknál.
Megállapított viszont olyan jogszabályi hiányosságokat
amely alapján a rendszer működik. Ehhez a Parlament
(2005 őszén) hozott visszamenőlegesen törvényt, mely
szerint a közműfejlesztési hozzájárulás nem csak , hogy
nem jár, de vissza is kell fizetni. Az Ász által javasolt
jogszabályi háttéren a kormányzati szervek és az
országgyűlés sem változtatott.
A törvénnyel kapcsolatban több érintett Önkormányzat
az Alkotmánybírósághoz fordult jogorvoslatért. Addig
is halasztást kért a visszafizetésre.
Időközben az akkor még APEH –ként működő
adóhatóság kitalálta, hogy a beruházás ÁFÁ-jának viszszafizetését megtagadta. Jellemző a rendszerre, hogy
még megyénként is másképpen foglaltak állást, (a
beruházások több megyében folytak) volt amelyik jogosnak tartotta, volt amelyik nem.
A rendszer működése a 2006-os Ász vizsgálat után
kezdett akadozni, a Bank nem hívta le a támogatásokat
az Alapítványi hozzájárulások, a közműfejlesztési hozzájárulások visszaigénylései elmaradtak. Minderről viszont a Vízi Közmű Társulat csak akkor szerzett
tudomást, amikor a Bank értesítette, hogy lemaradásai
vannak a kölcsöntörlesztésben.
A bankkal a tárgyalások azonnal megkezdődtek, (de
meg kell jegyezni, hogy már 2006 év végén tartunk, a
beruházás addigra már gyakorlatilag befejeződött, a
lakosság már egy éve használta a rendszert, fizette a
csatorna díjat.)
Tényleges egyenleg tehát ekkor alakult ki.
A Vízi Közmű Társulatok és az Önkormányzatok is
igazán ekkor szembesültek, hogy az induláskor kiszámolt költségek nem térültek meg, hiszen az LTP-k egy
része nem került feltöltésre és az Alapítvány hozzájárulás sem érte el a kalkuláltat.
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lalkozó volt az említett cég burkolat helyreállítási
munkákra. Persze, aki a vállalkozásokhoz annyit ért,
hogy minél több adót lehessen lehúzni róla, azt nem
tudja, hogy a kiválasztás hogyan működik.
Az alvállalkozókat megversenyezteti a fővállalkozó és
a lealkudott legkedvezőbb áron szerződik le velük. Ez
elemi érdeke.
Az persze fel sem tűnt a Képviselő Asszonynak, hogy
ezzel összefüggésben Tordason több utcát is sikerült
kiépíteni, ami a többi településen nem történt meg, pl.
az előtte elvezető utat is, aminek a burkolatát a csatorna
nem is érintette. Nem kérem, hogy megköszönje.
A megállapodók aláírásának visszatérő témája, hogy az
akkori Polgármester képviselő testületi felhatalmazás
nélkül írta alá. A beruházás során a Polgármester mindig
a képviselő testület, és a lakosság döntései szerint járt
el. Persze megkérdezhetném, hogy a jelenlegi Polgármesterünk is aláírta 2006. őszén az ÁFA költsön
szerződést módosítását. Akkor ott miért nem téma a felhatalmazás kérdése?
Ja, és a lejáratási kampány felemlegetése. Az hogy, ki
kit, is akar lejáratni azt az idézett cikkből mindenki
egyértelműen megláthatja.
Viszont a cikkben leírt hírnek, mely szerint a csatorna
ügy a lezárásához közeledik, természetesen örülni kell.
Meg kell köszönni azoknak, akik ebben bármilyen formában közreműködtek, tettek érte akkor és természetesen most is és tesznek a jövőben is.

hozzá nem értéssel vádolja, akik mérhetetlen kárt
okoztak. Mindezek ellenére aláírta a csatornahálózat
építésének szervezéshez szükséges szerződéseket és
elsők között vette igénybe az elkészült művet.
Felemlegeti, hogy semmit sem tettek az építésben
résztvevő illetékesek az ügy megoldása érdekében. Ez
nem igaz. Számtalan jegyzőkönyv tanúsítja a bankkal,
az Alapítvánnyal való egyezkedési próbálkozásokat.
A településünk nagy részben az ő munkájának
köszönhető a banki tartozás rendezésének kedvező
lezárása, ezt senki sem vitatja, de a felelősök keresése,
a bosszúért lihegés közben a tényeket néha elfelejti és
látványosan összekeveri, meghamisítva ezzel a valós
helyzetet.
A csőddel való riogatás már nagyon régi fogás,
felmerült már a téglagyár és az agyagbánya nyitás szükségességének bizonygatásakor is.
A legutóbbi cikkbe bele van keverve a kommunális adó
újbóli kivetése is, mintha ez is a csatornával függne
össze. Amikor elleneztem és megkérdeztem, hogy
2010-re és 2011-re miért nem lett kivetve azt a választ
kaptam, hogy akkor olyan jól állt az Önkormányzat,
hogy nem volt rá szükség. Nem ellentmondás ez, vagy
talán inkább választási fogás volt? Akkor nyugodtan elmondhatjuk, azt is hogy a tűzvésztől az árvíztől és a
pestis járványtól is megmenekültünk, bár ez sem
fenyegette soha a falut.
Bele keveri cikkébe, hogy az érdekeltségemben lévő
vállalkozás alvállalkozókért dolgozott a csatorna
beruházáson. Tény, több beruházáson kiválasztott alvál-

Cifka János

Megjegyzés
tésekben részt vevőktől - bár többször kértünk – segítséget, javaslatokat soha nem kaptunk. Megjegyzem
furcsa, hogy pont olyan ember a cikk szerzője, aki
települési képviselőként, a víziközmű társulat bizottsági
tagjaként és alvállalkozóként is aktív részese volt a
beruházásnak….

A fenti cikk legalább annyira felületes, mint ahogy a
település korábbi vezetői eljártak és döntéseket hoztak
a csatorna beruházás során. Az elhallgatásokat, csúsztatásokat és a félrevezetéseket más fontosabb teendőink
miatt nem áll szándékunkban részletesen cáfolni. A tény
az, hogy az örökségül hagyott közel 250 millió Ft
helyett, kevesebb, mint 67 millió forintot kell a
településen élőknek megfizetni a felelős döntésekért.
Ennek megoldására a levél szerzőjétől és a korábbi dön-

Juhász Csaba polgármester
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Adóslista helyesbítés
A 2012. februári számban megjelentetett adóslistára
felkerült két olyan magánszemély, aki utólagosan igazolta, hogy adótartozása 2012. január 31-én már nem
állt fent.
Pollák György (Szabadság u. 138.) januári befizetéséről
a számlavezető banktól nem kaptunk kivonatot, míg
Bodó Tibor (Szabadság u. 19/A.) adóköteles járművét

korábban kivonatta a forgalomból, amely tényről az illetékes közlekedési igazgatási hatóság Körjegyzőségünket nem értesítette.
Az érintettektől elnézést kérünk.

Gyúró-Tordas Körjegyzőség

Felhívás a csatorna-üzemeltetéssel kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vízmérő
órák leolvasását – függetlenül az ivóvíz szolgáltatótól
– társaságunk 2012. április végére ütemezi.
A leolvasást végző munkatársainkat cégszerűen aláírt
megbízólevéllel látjuk el, amellyel személyazonosságuk
igazolható lesz.
Kérem, tiszteljék meg bizalmukkal dolgozóinkat, és
együttműködésükkel segítsék munkájukat!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2012. március 31-ig
lehetőséget biztosítunk azon Tisztelt Fogyasztóinknak,

akik még a korábbi üzemeltetési formában nem rendelkeztek szerződéssel – így jelenlegi adatbázisunkban
nem szerepelnek –, hogy adategyeztetési céllal
irodánkat felkeressék és minden következmény nélkül,
pótolják bejelentési kötelezettségüket!
Németh Zoltán
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és
Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú NP Kft.
ügyvezető igazgatója

Az Ercsi Egészségügyi Központ ( 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 10.) tájékoztatása
a munkaszüneti napok körüli változásokról és központi ügyeleti rendről:
2012. április 30. ( hétfő) pihenőnap
2012. május 01. ( kedd) ünnep
2012. május 05. ( szombat) munkanap

központi ügyelet : 08.00-08.00
központi ügyelet : 08.00-08.00
hétköznapi ügyelet: 16.00-08.00

2012. október 22. ( hétfő) pihenőnap
2012. október 23. ( kedd) ünnep
2012. október 27. ( szombat) munkanap

központi ügyelet : 08.00-08.00
központi ügyelet : 08.00-08.00
hétköznapi ügyelet: 16.00-08.00

2012. november 01. ( csütörtök) ünnep
2012. november 02. ( péntek) pihenőnap
2012. november 10. ( szombat) munkanap

központi ügyelet : 08.00-08.00
központi ügyelet : 08.00-08.00
hétköznapi ügyelet: 16.00-08.00

2012. december 24. ( hétfő) ünnep
2012. december 25,26 ( kedd, szerda) pihenőnap
2012. december 15. ( szombat) munkanap

központi ügyelet : 08.00-08.00
központi ügyelet : 08.00-08.00
hétköznapi ügyelet: 16.00-08.00

Központi ügyelet telefonszáma: 06/25-492-021
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
2012. március 24. szombat 9:00-12:00

2012. április 05. 18 óra

Általános Börze- Bolhapiac

Kertbarátok klubja
„Kertészkedj, művelődj, barátkozz és
védd a természetet!”

Az Önnek csak lom, kacat, helyet foglaló holmi másnak
értékes, régóta keresett „kincs” lehet!
Sok szeretettel várjuk az eladni szándékozókat, a vásárlókat és az érdeklődőket is!
A belépés ingyenes!
Információ, előzetes jelentkezés a Művelődési Házban,
vagy telefonon, a 06-20-359-77-36-os telefonszámon
Németi László kulturális szervezőnél március 22-ig
lehet!

Biobor készítés
Előadó: Takács Edina borász
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves
érdeklődőt!
Az előadás ingyenesen látogatható!
Minden kedves érdeklődőt sok
szeretettel hívunk és várunk!

2012. Március 31. Szombat 9:00
Integrált Kupa Tordas Asztalitenisz
Verseny
„JÖVŐT NEKIK IS” ALAPÍTVÁNY ÉS A
MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN

Hölgyeknek, uraknak, időseknek, gyermekeknek!
Nevezési díj nincs!
Előzetes jelentkezés a Művelődési Házban, vagy telefonon, a 06-20-359-77-36-os telefonszámon Németi
László kulturális szervezőnél március 23-ig lehet!

pedagógusok vizsgálatai során kiderült: a hangok, az
érzelmek, az anyára ható vizuális élmények már a
méhen belül is befolyásolják a magzat fejlődését. Az
anyaméhben töltött kilenc hónap, és az azt követő
három év egész további életünkre kihat. Ezt a három
évet hivatott színesíteni, gazdagítani, élménydúsabbá
tenni a csecsemőszínház. Ezek az előadások kifejezetten
bölcsődés korú gyermekek számára készülnek, nagy,
színes, esztétikus formákkal, anyagokkal és bábokkal,
ijesztő fények és hanghatások mellőzésével.

2012. április 20. péntek 10 óra
Bábrakadabra Bábszínház
Csecsemőszínházi előadás
Csecsemőszínház
A norvég szakemberek által 2002-ben elindított
„Művészet a legkisebbeknek” programhoz Magyarország 2005-ben csatlakozott. Azóta sorra készülnek – és egyre népszerűbbek – ezek a 6 hónapos kortól
3 éves korig ajánlott előadások. Pszichológusok és
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Egy csecsemőszínházi előadás két részből áll: 20 percet
vesz igénybe az előadás, és további 20 perc, amikor a
gyerekek megfoghatják, megsimogathatják az előadásban szereplő kellékeket, bábokat, díszleteket. Minden ilyen előadás új élményekkel, tapasztalatokkal
gazdagítja a gyermekeket, hatékonyabban, mint bármikor a későbbi életük során.

Sok szeretettel hívunk, és várunk minden kedves
érdeklődőt, akinek fontos az egészsége!

2012. április 12. 18 óra
Életmód Klub

Az előadás ingyenes!

Tények és tévhitek a vitaminokról
Meghívott előadó Csányi Henrietta, a Jó Közérzet
Központ Szakmai vezetője
Mik is a vitaminok?
Az egészségeseknek is szükséges vitamint szedni?
Biztonságosak az étrendkiegészítők?
Elég vitaminhoz jutok a napi étkezésből?

I S K OL A I H Í R E K
órák bármelyike látogatható. A részletekről iskolánk
honlapján is tájékozódhatnak a kedves szülők, az
érdeklődők.
Ebben a tanévben is részt veszünk a pázmándi iskola
által meghirdetett területi versenyeken:
Mezei futóverseny alsó és felső tagozat számára
-Versmondó verseny
-Matematika verseny alsó tagozatos tanulóknak
-Rajzpályázatra küldünk be pályamunkákat
Az elért eredményekről természetesen beszámolunk
majd.
Mivel március 24. munkanap lesz, emiatt ezt a napot
jelöltük ki arra, hogy megtisztogassuk iskolánk udvarát,
az iskola környékét, rendbe tegyük a tantermeket is.
Ilyen módon veszünk részt a falutakarítási programban.
Március 25-ét EURÓPAI TEHETSÉGNAPPÁ nyilvánította az oktatási államtitkár. Minden iskola valamilyen különleges programot szervez az intézményben.

Mindannyian a tavasz érkezését várjuk. Egy hosszú és
sok feladatot teljesítő időszakon vagyunk túl, várjuk a
napsütést, a meleget, talán így könnyebb lesz a ránk
váró újabb feladatok teljesítése.
Bicskén került megrendezésre a megyei szintű „Szép
Magyar Beszéd” verseny, melyre már régóta készültek
a felső tagozatos diákjaink. Négy tanuló képviselte
iskolánkat. Májer Milán 6. osztályos diákunk a dicső
I. helyezést szerezte meg. Gratulálunk és büszkék
vagyunk a sikerére. Felkészítője Varga Szabolcsné volt.
Március 15-én méltó módon emlékeztünk meg a Forradalom és Szabadságharc eseményeiről és hőseiről. A
megemlékező műsor felkészítője Horváth Györgyi
tanárnő volt, közreműködtek a művészeti iskolás diákjaink.
Ahogy az újság előző számában már felhívó jelleggel
szerepelt MÁRCIUS 20-21-én NYÍLT TANÍTÁSI
NAPON várjuk az érdeklődő kedves szülőket. Reggel
8 órakor szülői fórumot tartunk, majd a kijelölt tanítási
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vet, ezért még a tanév befejezte előtt ALAPFOKÚ
PRÓBAVIZSGÁN vehetnek részt 7-8. osztályos
tanítványaink.
Mindenkinek sok sikert kívánok az előttünk álló programok, feladatok megvalósításához. Kívánok a tavaszi
szünetben jó pihenést, feltöltődést, remélhetőleg a
várva-várt napsütés is megérkezik.
Köszönetet szeretnénk mondani Barátki Józsefnek, aki
az iskola udvarába asztalokat és hozzá tartozó padokat
készített a gyerekeknek. Nagy örömmel vették birtokba
már az első napon. Jó szolgálatot tesz majd, amikor a
délutánokat a szabadban tölthetik a gyerekek. Köszönjük.

Nálunk a MUZSIKÁS EGYÜTTES koncertet ad,
zenéjével szórakoztatja a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Lassan a tavaszi szünet is elérkezik. A szünet első napja
április 2. hétfő lesz, s a szünet után április 10-én
találkozunk ismét. Reméljük mindenki kipihenten és
újult erővel lát ismét munkához, az előttünk álló sok feladat teljesítéséhez.
A szünet után kerül sor a hagyományos KÖLTÉSZET
NAPJA tiszteletére rendezett szavalóverseny lebonyolítására. Természetesen a rá való készülés már most
elkezdődött.
Áprilisban tervezzük a már szintén hagyománnyal bíró
iskolai KI MIT TUD megrendézését.
Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
diákjaink csoportbontásban tanulhatják az angol nyel-

Somfai Sándorné

Köszönetet szeretnék mondani:
Simonné Gyöngy Cintiának, aki a bálon a fényképeket
készítette, a CSALÁDI vegyesbolt dolgozóinak, akik a
rendeléseket összegyűjtötték és az elkészült képeket
kiosztották, végül, de nem utolsó sorban azoknak a
szülőknek, akik rendeltek a képekből.
Itt szeretném továbbá megköszönni Bucsi Tamásnak,
hogy a bálról videofelvételt készített. Remélhetőleg ez
is nemsokára megtekinthető lesz az iskola honlapján.
Kérjük, támogassák munkánkat személyijövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával. Bábel Alapítvány
adószáma: 18486874-1-07

A decemberi számban tájékoztattuk az olvasókat, hogy
az utolsó alapítványi bálon készült fényképek
megtekinthetők az iskola honlapján, ahonnan a
megrendelőlap is letölthető és 55 Ft/db áron lehet rendelni képeket, melyből darabonként 5 Ft az alapítvány
pénztárát fogja gyarapítani. Összesen 130 képre érkezett
rendelés. Sikerült az előhívatást olcsóbban megoldani,
ezért 3500 Ft-tal növelhettük az iskola tanulóira
fordítható pénzügyi lehetőségeinket.

Köszönettel: Grabecz Magdolna kuratóriumi titkár

Vesd Bele Magad!
meg tudja termelni a saját ellátásához szükséges friss
zöldséget és nem kell azt a nagyáruházban
megvásárolni. Az AGRYA, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége az akcióval arra is fel kívánja
hívni a figyelmet, hogy a helyben előállított és frissen,
gyorsan értékesített termékek más minőségűek, felhasználhatóságuk, élvezeti értékük eltérő a nagyáruházakban található zöldségektől, gyümölcsöktől.

21 ezer kisiskolás – köztük 100 tordasi gyerek kezdhet kertészkedni márciusban
Már közel 2000 kisiskolás kapott gazdák felajánlásával
zöldségvetőmagokat azért, hogy otthon a konyhakertben elvessék, majd az így kapott saját termesztésű zöldségeket a család elfogyassza.
A Vesd Bele Magad Program nem szociális alapon
szerveződik, a célja a szemléletformálás, annak bemutatása, hogy kevés munka befektetésével egy család
9
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molókat készítenek a zöldséges ültetéséről, gondozásáról és a felhasználásáról.
Köszönjük a programban résztvevő gyermekek
szüleinek, hogy vállalták a kiskertészek támogatást.

Másrészről ez a Program azt is megmutatja, hogy nem
szégyen a fizikai munka, hiszen van kézzel fogható
eredménye.
„A program célja, kettős. Egyrészt segítséget nyújtunk
a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen tudják felnevelni,
gondozni a növénykéiket. Másrészről pedig egy figyelemfelkeltés a célból, hogy ahol rendelkezésre áll
minimális méretű házikert, ott már lehet élelmiszert
előállítani. Sajnos a falusi közegben sem természetes,
hogy a hátsó kertben zöldséget nevelnének. Átvette a
korábbi konyhakertek helyét a fű és a tuják.
Azzal, hogy a vetőmagot minél több gyerekhez és ezáltal a családhoz eljuttattunk, az a célunk, hogy felhívjuk
a gyerekek figyelmét arra, hogy bizonyos friss élelmiszereket, például zöldségeket különösen nagy anyagi befektetés nélkül lehet termeszteni. Így meglátják, milyen
különbség lehet a saját maguk által termelt és a bolti
zöldségek között nem csak ízben, hanem felhasználhatóságban is.”
A gyermekek fényképeket, rajzokat, szöveges beszá-

Bucsi Brigitta az SZMK elnöke,
Veres Andrea

Iskolai Farsang képekben
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FELHÍVÁS
2012. április 14-én, szombaton
az iskola javára

PAPÍR- és VASGYŰJTÉST
szervezünk.
Fontos, hogy a fémhulladékot (lehet rossz hűtő, mosógép, kazán is) és a kötegelt, dobozolt vagy
papírzsákban elhelyezett papírt csak a gyűjtés reggelén helyezzék ki az út mellé!
Szombaton reggel fél 9-kor indulunk az iskolától teherautókkal begyűjteni a papírt és a vasat.
Aki tud, kérjük jöjjön és segítsen a rakodásban!
Köszönettel: Grabecz Magdolna DÖK vezető
Nehéz tárgyak felemeléséhez emelőkocsi lesz. Kazánt, autóroncsot, hűtőládát kérjük előre jelezzék az iskola
telefonszámán 467-532 Kalamár Mártánál, hogy az emelőkocsit oda tudjuk küldeni.
11
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ÓVODAI HÍREK
Óvodai mindennapok
Az óvodába új óvónéniként érkezve rögtön belecsöppentem a Mesevár Óvoda nyüzsgő mindennapjaiba.
Nagyon megkönnyítette a beilleszkedésemet az
óvodában dolgozók barátságos közeledése, nyitottsága.
Első óvodában töltött napjaimban került sor a MEDVE
NAPRA, ahol játékos feladatokkal várta Petra néni a
gyerekeket.
Február utolsó hetében tartotta az óvoda FARSANGI
MULATSÁGÁT. Mint minden évben idén is volt
jelmezes felvonulás, óvónénik meglepetés előadása a
gyerekeknek, tánc, mulatozás, eszem-iszom, dínomdánom. Jó hangulatban, vidámságban telt az idei télbúcsúztatás. Azt hiszem, minden kollégám nevében
mondhatom, hogy újult energiával és jókedvvel vágunk
bele a tavaszi időszakba.

Bars Sári: Tavaszköszöntő
Csivitel a sok veréb:
Télúrfiból már elég!
Zord Február, tova fuss,
Jöjj el hamar, Március
Zsenge lánya, Napsugár!
Kicsi és nagy téged vár.
Arany hajad terítsd szét,
Zöldüljön ki minden rét.
Bontsál szirmot Hóvirág,
Hadd szépüljön a világ.
Fiúk, lányok táncba fognak,
Tavasz, tavasz lesz, már holnap!

Cselikovics Nóra
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GYEREKOLDAL
a lankás völgyeket. Julcsi, kicsit távolabb, egy hegyi
kecskét pillantott meg. Mind közelebb merészkedett a
hegytető pereméhez. A kövek meglazultak a talpa
alatta, ő pedig leesett…, zuhant lefelé…, egészen addig,
míg egy kiálló ágacskán fent nem akadt. Juci sírva kapaszkodott … Testvérei nem tudtak neki segíteni, ezért
elszaladtak segítségért… Nyuszi Juci panaszos
makogása messzire elhallatszott. Éppen arra járt a róka,
legkisebb fiacskájával. Hamarosan meg is pillantották
a szorult helyzetben lévő nyuszit. – Segítsünk neki,
édesapám! – szólt a kis róka. – Nem bánom, segítsünk! Az öreg róka addig-addig ügyeskedett, míg Juci
közelébe nem ért. Lenyújtotta hosszú farkát, amibe a
nyuszilány bátran bele is kapaszkodott. Felhúzta a hegy
tetejére. – Most meg fogsz enni? – kérdezte riadtan
Juci. – Dehogy eszlek, dehogy eszlek! – Csupán
segítettünk neked! – felelte a kis róka. A két róka elszaladt. Juci ámulva nézett utánuk. Közben lihegve, loholva, hosszú kötéllel, megérkezett a nyuszi-család.
Csodálkozva látták legkisebb gyermeküket sértetlenül,
épen, egészségesen. Juci elmesélte, mi történt vele. Az
első rémület után mindannyiuknak eszébe jutott
valami…
*
Elérkezett a hímes tojást ajándékozó húsvét napja.
Rókáék a pisztrángos tóhoz indultak. A lyuk szájánál
majdnem elestek valamiben.
Gyönyörűséges hímes
tojások sorakoztak
a bejárat előtt. –
Látod, édesapám,
– szólt a legkisebb
rókafiú
–
csodálatos dolog
valakin segíteni.
Lám, nyusziék
így köszönték
meg a segítséget! A róka
család apraja és
nagyja boldogan csodálta az ünnepet köszöntő hímes
tojásokat.

Kányádi Sándor: Sétálgat a szellő
Sétálgat a szellő,
szökken ágról, ágra
kapaszkodik olykor
gyönge napsugárba.
Dudorászgat, fütyörészget,
kisöpri az üres fészket,
bekukkant az odúba,
a fejét is bedugja.
S rikkant egyet: ide mind,
tavasz van már idekint!
Ébredj, ébredj, Göndöri,
Kunkorodjál , Kunkori
S ha alusznak, vagy nem hallják,
vagy hallani nem akarják,
meghúzza a mókus farkát.
Ettől aztán Kunkori,
göndörödik Göndöri,
az álmos szemét a két mellső
lábfejével dörzsöli.

Devecsery László: Rókáék húsvétja
Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdő szélén volt…
Nem más, mint a húsvéti nyuszi háza. Olyan volt az
egész, akár egy hímes tojás. Kerek az ablaka, kerek az
ajtaja, még a kéménye is kereken pöfékelte a kerek
füstöt. Történt egyszer, hogy a legkisebb nyúllány ─
Nyuszi Juci ─ kirándulni ment a testvéreivel. Elhatározták, hogy felmásznak a hegy tetejére. A két
nagyobb ─ Anci és Manci ─ fürgén fel is kapaszkodott
a tetőre. Lihegve, sietve Julcsi is követte őket. Megcsodálták a felhősipkás hegyeket, a délceg fenyőket és
13
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
vonja vissza a döntését. Hűséges volt hozzánk a
Megtestesülésben a halálig, mégpedig a kereszthalálig.
Isten nagy tettei mindig csöndben, tanuk nélkül történnek. Az angyali üdvözletnek sincs tanúja. Az Egyház
liturgiája szemérmesen csak utalásszerűen ragadja meg
ezt a rejtett kimondhatatlan pillanatot: a Hiszekegyben
a Megtestesülésre vonatkozó részeknél a hívők letérdelnek. A régi mondás szerint: „az imádság törvénye a hit
törvénye”, így térdhajtásunk kifejezi hitvallásunkat a
Megtestesülésünk titka mellett és annak az egész
létezést átformáló valóságában.

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Nagyböjtben:
Minden szerdán keresztút 17.00 órakor.
Minden pénteken szentmise zsolozsmával 18.00 órakor.
Április 1- Virágvasárnap

Nagyheti ünnepi miserend:
Április 5.- Nagycsütörtök – 20.30-kor az Utolsó vacsora miséje
Április 6.– Nagypéntek – 15.00 órakor keresztút
- 20.30 órakor igeliturgia,
hódolat a Szent kereszt előtt, szentáldozás
Április 7. – Nagyszombat – 22.30-kor Húsvét vigíliája,
feltámadási körmenet
Április 8.– Húsvétvasárnap – 10 órakor ünnepi szentmise

dr. Hankovszky Béla
kiemelt tábori lelkész

Rendelkezés az adó 1 %-áról.
Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk egy részéről. 1%-át valamelyik egyháznak,
másik 1%-át pedig egy civil szervezetnek ajánlhatjuk
fel. Kérjük, támogassa a katolikus egyház társadalmi
szolgálatát adója egyházi 1%-ával!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Gyümölcsoltó Boldogasszony Templomunk búcsúja
Az emberiség történelmének a legnagyobb pillanata az
„Angyali üdvözlet”. Ekkor nemcsak az Isten és ember
megroppant közössége áll helyre, hanem Isten azzá lesz,
ami soha nem volt, és az ember azzá lesz, akivé soha
nem lehetne: az Isten emberré lesz, az ember pedig Istenné. Minden ami Megtestesülés után történik már
ennek erejében, ennek következtében történhet meg.
Isten odaadta magát nekünk és hatalmában állt, hogy ne

Egyházközségi nyári táborunk július 14-19-e között
kerül megrendezésre Iszkaszentgyörgyön.
Programjainkról részletes információ található honlapunkon.:www.tordasrk.hu

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI
Mindhalálig böjt
halálig! De böjt. Csak így érdemes. Nos, e szándékosan
meghökkentő bevezetés után Isten előtt elcsendesedve
elmélkedjünk, s határozzuk meg önmagunk számára a
böjt jelentését és tartalmát, s nem kevésbé jelentőségét.

Aki áthallást érez a címben, azt máris megnyugtatom,
nem téved. Nyilván vannak, akik emlékeznek Bob
Fosse Mindhalálig zene című filmjére vagy a Pokolgép
együttes Mindhalálig Rock ’n Roll számára. Igen, mind14
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A böjt sokak számára nem jelent egyebet, mint a táplálék fogyasztásától való tartózkodást. Vannak, akik a
böjtöt egyfajta lelki gyakorlatnak tekintik, amelynek
meghatározott időszakai vannak. És persze vannak
olyanok is, akik a böjt-öt a középkor vallásos nyelvemlékeként tartják számon, ezért annak szükségességét és
jelentőségét nem érzik fontosnak. Kétségtelen tehát,
hogy a böjt jelentése sokféle lehet, ezért abban a
reményben, hogy megfelelő útmutatást kapunk, menjünk vissza a kezdethez.
Egyik jeles könyvünk, a Praxis Pietatis, azaz a
Kegyesség gyakorlása (Medgyesi Pál, Debrecen,
1636.), amikor a böjtről elmélkedik, a Paradicsomig
megy vissza. „Aki először a böjtöt rendelte a Paradicsomban, az az Isten maga. Ez is lett az első törvény,
melyet Isten kiadott, megparancsolván Ádámnak, hogy
a megtiltott gyümölcsnek ételétől magát megtartóztassa.” Bizony, valljuk be, a böjtre a legkevésbé sem
gondolunk úgy, mint egyetemes első törvényre. Az Isten
azonban azt mondta: Ne egyél! Tartóztasd meg magad!
Uralkodj magadon! S ahogy a mondatokkal egyre
távolodunk az evéstől, egyre jobban érezzük, hogy itt
többről van szó. Egy életre szóló életvitelről. Életstílusról. Egy teljes életprogramról. Eltilt „a” cselekvéstől,
hogy valami többet nyerjünk. Íme Isten, ellentétben
velünk, hosszútávon gondolkodik. Azt mondja, ha nem
eszel belőle, élni fogsz. Az Isten tehát a böjtben az életet
adja! Ez az élet azonban az engedelmességen alapul.
Nem tűr meg semmiféle elhajlást, elcsábulást, amely
közénk és közé ékelődhetne. Azt mondja: Ne akarj mindent tudni! Ne te akard megmondani, hogy mi jó és mi
rossz! Mert ha te akarod megmondani, akkor megtagadod a böjtöt, és elszakadsz Tőlem, amelynek vége:
halál. Ezt láthatjuk a bűnbeeséskor, amikor az ősszülők

megtagadták a böjtöt. S ahogy a Halotti Beszédünk
mondja: „és az gyümölcsben halált evék”. És halált eszünk mi is mindannyian, akik megtagadjuk az Ő
parancsát. A böjt tehát azt jelenti, cselekvésünkre Isten
törvényt adott, tartalma pedig egy életre szóló engedelmesség, azaz önmegtartóztatás mindattól, amit
Isten tilt. Ebből következően gyakorlása nem lehet
időszakos, mint ahogy az Isten sem csupán egy-egy
időszakra érvényesítette rendeletét.
Tegyük föl a kérdést és adjunk őszinte választ:
Böjtölünk-e? Azt tesszük-e amit Ő parancsol?
Megőrizzük-e magunkat tiltásaiban? Tiltásaiban, amelyek tulajdonképpen útmutatások? Milyen a mi
életvitelünk, életstílusunk? Ha önmagamat és a körülöttem lévő világot nézem, meg kell állapítanom, bizony
van min változtatni. Még nekünk vallásos, sőt hívő embereknek is. Sorozatos törvényszegéseink –
önfejűségünk, önteltségünk, mindenhatóság-tudatunk,
stb. – erről beszélnek, csak nem halljuk meg, mert mi
még az Istent is képesek vagyunk túlkiabálni, túlharsogni, és a böjtöt végül megsemmisíti e hedonista
üvöltés. Csendben kell lennünk, mert az Isten nem
versenyez, neki nem kell versenyezni ahhoz, hogy Ő
legyen az első. Csendben kell maradni, mert az Úr –
ahogy Illésnek is – halk és szelíd hangon szól, és azt
mondja ma is: Ne egyél, ne habzsolj abból, amit a világ
ad, mert életet csak én adhatok! Ám ennek igazsága
csak a böjtben valósulhat meg, a böjt áldásainak megtapasztalásaiban
És ez a böjt jelentősége. Ez a nem kevés fáradtságot és
lemondást igénylő Rá figyelés, mindhalálig tartó életstílus, de egyszersmind az Isten élvezetében (Augustinus) élhető élet.
Apostagi Zoltán gondnok

Húsvéti alkalmaink:
Április 5. Nagycsütörtök 18 óra Úrvacsorás istentisztelet
Április 6. Nagypéntek 18 óra Istentisztelet
Április 7. Nagyszombat 18 óra Passiós istentisztelet
Április 8. Húsvét vasárnap 10 óra Ünnepi Úrvacsorás
Istentisztelet
Április 9. Húsvét hétfő 10 óra Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet

Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor
Istentisztelet idejében: foglalkozás gyermekeknek
(igény szerint)
Úrvacsora: minden hónap utolsó vasárnapján és ünnepeinken
Bibliaiskola: szerdán 18 órakor
Ifjúsági óra: megbeszélés szerint
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Hivatali ügyelet:
Hétfő: szabadnap
Kedden és Szerdán a délelőtti órákban (8.30-12.00)
Csütörtök: látogatási nap
Pénteken és Szombaton a délutáni órákban (14.3017.00)

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu

AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET HÍREI
Reménység Fesztivál
130 gyülekezetének vezetői voltunk együtt.
Mivel találkoztam ott? Bámulatosan pontos szervezéssel, közvetlen stílusú amerikai és magyar előadókkal,
komolyan vállalt és elvégzett feladattal, hiteles Krisztus-követőkkel, igazi testvéri közösséggel. Mindennek
a hátterében pedig azzal az igyekezettel, hogy a Jézusban nyerhető bűnbocsánat örömhíre mind több emberhez eljusson. Felemelő, hitben erősítő élményt adott a
konferencia.
Amit ott hallottam, amiben részem volt, szívesen adom
tovább. Gyülekezetünkben is szervezünk „Keresztény
Élet és Tanúságtétel” tanfolyamot, amely három alkalomból áll. Rendkívül jól összeállított anyag nyújt segítséget abban, hogy átgondoljuk hitünk alapját és
útmutatást, bátorítást találjunk az örömhír továbbadására.
Áprilisban, szombat délutánonként (14., 21., 28.) –
17.00-19.00 óráig a tordasi evangélikus gyülekezeti
teremben tartjuk az előadásokat. Szeretettel várjuk mindazokat, felekezettől függetlenül, akik segítőként, tanácsadóként a Fesztivál ideje alatt szívesen részt
vállalnának a szolgálatokból, hiszen a szervezők mintegy 1000 tanácsadó részvételére számítanak. Várjuk
mindazokat is, akik érdeklődnek a tanfolyam iránt, de
nem tervezik a fesztiválon való részvételüket, akik
hitükben keresők vagy úgy érzik hitüknek változásra,
erősödésre van szüksége. Végső soron hadd írjam így:
mindenkit szívesen látunk!
A tanfolyamra, amely természetesen ingyenes, március
31-ig lehet jelentkezni, személyesen, a 0620-3561686
telefonszámon vagy a suller.zsolt@evangelikus.hu
email címen.

Amikor először hallottam ezt a címet, ahogy mondani
szokás, „ütött”. A reménység és a fesztivál hogyan kerül
egymás mellé? Hiszen a reménység valahogy a lélek
csendjében, erőtlenségében felcsillanó drága kincs, a
kiszolgáltatottságban megragadható utolsó fogódzó
képét vetíti elénk. A fesztivál pedig a sokszínű
szórakozás, felhőtlen ünneplés alkalma. Jönnek az
amerikaiak - gondoltam. Óramű pontosságú szervezéssel, lehengerlő stílussal, arcukon permanens mosollyal,
„minden OK”, sikeres életet hirdető tanokkal megjelennek - „Valami Amerika” lesz itt pár napig a mindennapok magyar valóságában.
A másik ok, ami miatt idegenkedve fogadtam ennek a
rendezvénynek a hírét, hogy a fesztiválokat és hasonló
tömegrendezvényeket csak tisztes távolságból szemlélem. Ha lehet, távol maradok azoktól a helyektől, ahol
városnyi ember zsúfolódik össze. Középiskolás korom
koncertélményei közül is legjobb a Székesfehérvár
egykori vidámparki színpadán tartott Lord koncert volt,
amikor teli torokból énekeltük kb. 20-an a küzdőtéren,
hogy „Nem félek, amíg élek, várnak a messzeségek”. A
lelátón pedig még nagyjából 15 konszolidált koncertlátogató kísérte élénk figyelemmel a színpadi eseményeket. Meg is állapodtam hát magamban, hogy ha
történelmileg érettebb időkben élnénk, legfeljebb egy
forradalom mozdíthatna ki ebből az álláspontomból,
jelen helyzetben azonban nincs, ami változásra bírhatna
e téren.
A közelmúltban azonban valami mégis megváltozott. A
fent leírtak fényében talán nevezhetem forradalmi változásnak is. Többszöri hívásnak engedve, előítéletemet
félretéve, részt vettem egy lelkészeknek szervezett – a
fesztivált előkészítő – konferencián, ahol 10 felekezet
16
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További részletes információkat a fesztivál honlapján
találhatnak: www.remenysegfesztival.hu
A fesztivál helye és időpontja: Papp László Sportaréna,
Budapest, június 1-3., igehirdető: Franklin Graham
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Márciusi gyülekezeti alkalmak:
Március 11. szupplikáció - Sztyéhlik Csaba IV. évfolyamos teológus hallgató szolgálatával. A vasárnap
perselypénze a teológusképzés céljait szolgálja.
Március 25. (vasárnap) - Istentisztelet után presbiterválasztó közgyűlés

A BAPTISTA GYÜLEKEZET HÍREI
Elárulja titkát a milliárdos
dent megtett azért, hogy az álma valósággá váljon.
Nemcsak barátai voltak, de akadtak olyanok is, akik
nem jó szemmel nézték a sikereit. „Azoktól, akik nem
kedveltek, állhatatosságot és türelmet tanultam, és azt,
hogyan küzdjek, ha valamit el akarok érni. Akik
szerettek, azoktól pedig taktikát és játéktechnikát tanultam” – nyilatkozta évekkel később Kaká. Karrierje
töretlenül ívelt felfelé. 2000 őszén azonban történt
valami, ami majdnem kettétörte a tizennyolc éves labdarúgó pályafutását. A nagyszüleinél nyaralt, amikor
strandolás közben a vízi csúszdán fejjel előre csúszott,
és beütötte a fejét a medence aljába. Megroppant a
nyaka, és eltört a 6. csigolyája. A család és a barátok
összefogva imádkoztak a gyógyulásáért, aminek
köszönhetően két hónap alatt teljesen felépült. A baleset
fordulópont volt az életében. Megerősítette a hitében,
és arra ösztönözte, hogy többet imádkozzon. Emellett
megtanulta azt is, hogy Isten gondoskodik róla. Utólag
visszatekintve a balesetre ezt nyilatkozta: „Nem gondolom, hogy a gyógyulásom csupán a véletlen műve volt.
Hiszem, hogy Istennek célja volt a balesetemmel.” A
lábadozása alatt sokat gondolkozott a jövőjéről és azon,
vajon képes lesz-e még focizni. Meg is fogalmazott
magának tíz, a focis pályafutásával kapcsolatos
célkitűzést. Ebből a tíz pontból nyolcat 15 hónap alatt
teljesített is.

Híres, gazdag, sok férfi példaképe. Kaká nemcsak jó
játékos, de az értékrendje is a helyén van. Milliárdokat
keres, mégsem szállt el magától. A róla szóló könyvből
kiderül, mi sikerének a titka. Kicsit szkeptikusan vettem
a kezembe A Kakásztori című könyvet. Mit tanulhatok
lány létemre egy focistától? És vajon mennyire lesz a
könyv tele száraz leírásokkal, eredményekkel?
Előzetesben annyit elárulok, hogy kellemesen csalódtam.
Kaká jó módú családban született 1982-ben. Már fiatalon elkezdett sportolni, amiben szülei teljes mértékben
támogatták. Először teniszezett, majd nyolcévesen
elvitte apukája egy focimeccsre szurkolni. Kaká tizenkettedik életéve fontos év volt focista pályafutásában és
lelki életében is. A döntések, amelyeket akkor hozott,
nagy hatással voltak élete további alakulására. Eldöntötte, hogy saját tapasztalatai alapján akarja követni Istent, és akkor, 12 évesen bemerítkezett. Ekkor kötelezte
el magát komolyan Isten és a foci mellett. Beiratkozott
a fociakadémiára. Maximalista volt, így két órával korábban felkelt tanulni, hogy jó jegyeket szerezzen, és
napközben tudja tartani az edzéstervet. Első hivatásos
szerződését 15 évesen írta alá a Sao Paulo U17-es korcsoportban. Túlságosan soványnak tartották, ezért
speciális diétát írtak elő neki, ami elősegítette az
izomzata növekedését. Ráadásul rövidlátó is volt, ami
elég nagy hátrány a pályán. Ezért szemműtétet hajtottak
végre rajta. Amikor ezt a részt olvastam, elgondolkoztam azon, mennyire erősen kellett ragaszkodnia az elhatározásához, hiszen fizikailag nem volt egy focista
alkat, ráadásul rövidlátó volt. Nem érdekelte, hogy mennyi nehézsége, hátránya van, ő keményen edzett és min-

Nem csapta a szelet
A hírnévvel együtt a szerelmes levelek tömkelege is
elárasztotta. De ő kerülte azokat a lányokat, akik csupán
a híres focistát látták benne. Nem járt mulatságokra,
csak azzal beszélt, akinek a szülei bemutatták.
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togatja a szegény országokat, és segít a gyerekeken.
Teszi ezt mind a mai napig. Emellett egyházának
kábítószer-ellenes küzdelmében is részt vesz, és az
utcán élő gyerekeknek is segít. „Célom továbbra is az,
hogy tanuljak a többiektől, focistaként és emberként is
egyre jobbá váljak.” Arra, hogy melyik volt a legemlékezetesebb meccse, a következőt nyilatkozta: „Életem
legfontosabb mérkőzése mindig a következő. Nem szabad sokat fürdeni a dicsőségben, különben elveszti az
ember a motivációját.” Mi Kaká sikerének a titka? A
válasz a fontossági sorrendben van, amihez ragaszkodott és ragaszkodik most is. Az életében az első
helyen a hit áll, második helyen a család, és csak a harmadik helyen a foci. Azt gondolhatnánk, azért ilyen sikeres, mert mindene a foci. De nem. Neki az Úr a
mindene, vele tölti a legtöbb időt, majd a család és végül
a hivatása, amit olyannyira jól űz, hogy világhírű,
gazdag, emellett alázatos és segítőkész.

Így találkozott a 15 éves Caroline-nal is, amikor ő 19
éves volt. A szüleik egy fogadáson mutatták be őket
egymásnak. Szinte azonnal beleszeretett a lányba.
Három év múlva, 2005-ben felhívta Caroline apját, és
megkérte a lánya kezét. Elvitte Caroline-t Velencébe,
ahol megkérte a kezét. 2005. december 23-án Sao
Paulóban 700 vendég jelenlétében kimondták a
boldogító igent. Dalt írt az esküvőre a menyasszonyának, annak örömére, hogy háromévnyi udvarlás és
távkapcsolat után feleségül vehette.
„Isten áldása a hírnév”
Egyre többen megismerték és a fizetése is növekedett.
20 millió dolláros szerződést adott a Sao Paulo Kakának. Ő luxusautó helyett öccsének, Diégó- nak fizette
ki belőle a tandíját. 2003-as árfolyamon négymilliárd
forintnak megfelelő fizetést ajánlott neki a német óriás,
a Bayer Leverkusen a Bundesligából, de a szíve az AC
Milán felé húzott, és az ő szerényebb, 8,5 millió eurós
fizetésüket (kb. 2-2,3 milliárd forint) fogadta el. Micsoda hatalmas pénzösszeg. Még elképzelni is nehéz. De
jól tudjuk, mit tesz a pénz és a hírnév az emberekkel.
Felfuvalkodottak lesznek, sokan autókat, házakat
vesznek rajta. De Kaká tudta, honnan jött, és azt is,
kinek köszönheti a tehetségét. Nem cserélte le a barátait,
nem beszélt velük fellengzősen. Isten áldásaként tekintett a hírnévre, amelyet arra használt fel, hogy Isten
szeretetéről beszéljen. Minden egyes gól után felemelt
kézzel az Úrnak adott hálát. Mindig rajta volt a Jézus
feliratú karkötő, cipőjére pedig az volt hímezve, hű az
Isten. 2007-ben az év labdarúgója lett, és emellett megnyerte az aranylabdát is.

Drága testvérem! Ha Isten áll az első helyen és ő tölti
ki az életedet, akkor bármit is helyez a szívedre, ő melléd áll. Hiszen csak akkor lehetsz bármiben sikeres, ha
az imádságban és a bibliaolvasásban nem restülsz meg.
A sikereidet a térdeiden kell megvívnod.
Durkó Anett
Megjelent a Békehírnök 2012.február 19-i számában.

A hit miatt sikeres
A növekvő rajongók rohama nagyobb elvárásokat támasztott vele szemben. A nagyobb figyelem nemcsak
dicsérettel járt. Az egyik szezonban, amikor kevesebb
gólt szerzett, kifütyülték néhányan a meccsen. Így nemcsak a hírnevet kellett megtanulnia kezelni, de a rosszindulatú megjegyzéseket is. „Brazíliában úgy tartjuk,
hogy a hírnév segítségével hasznára lehetünk másoknak” – nyilatkozta Kaká. Ezt nemcsak hangoztatta,
hanem komolyan is vette. Ő lett az ENSZ
Világélelmezési Programjának a nagykövete. Sorra lá18
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HÍREK

Védőnői tanácsadás
13:30 - 15:30 óráig nők és várandósok részére tartott
tanácsadás
A tanácsadás előzetes bejelentkezés alapján történik,
hogy a hosszas várakozást elkerülhessük.
Tel: 30/312-7672
e-mail: vedono@tordas.hu
Tanácsadó címe: 2463 Tordas Szabadság u 87. (Polgármesteri Hivatal háta mögött az udvarban)

Kérek minden kedves szülőt, hogy ahogy gyermekük
betölti az adott hónapban a születésnapját, jelentkezzenek státuszvizsgálatra. A következő korcsoportot
érinti: 1éves, 2 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves és 6 éves
gyerekek. A szűrővizsgálat 1éves kortól évente egyszer
ajánlott!
Tanácsadás időpontja: szerda
11-13 óráig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági
tanácsadás

Nagyné Schubert Réka, védőnő

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja az alábbi
telefonszámot:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt
bizalmasan kezelünk!
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A TEREMTŐKERT EGYESÜLET HÍREI
E húsvét ünnepén örömöt hirdetek,
Mert a Jézus Krisztus bár megfeszíttetett
És meghalt érettünk, minden bűnösökért,
Nem maradt sírjában, hozzánk még visszatért.
Itt van még közöttünk, szent nevét hirdetjük,
A húsvét ünnepét mi erre szenteljük,
Hogy arra többször is reá emlékezzünk,
Most üdítő vízzel, ha szabad, öntözünk,
Megöntözök itten öreget és ifjat,
Hogy emlékül kapjak pár tojást, pirosat.
Sok húsvét ünnepeket kívánom érjetek,
S gyenge beszédemért ki ne nevessetek.

A tojásfestés szokása az egész világon ősidők óta elterjedt. A tojás különböző módokon való díszítése - írása,
hímzése, patkolása - azonban szinte kizárólag a Kárpátmedencében élő hagyomány még ma is. A tojások
díszítettségei a nép szépérzékének, műveltségének, lelki
és érzelmi gazdagságának fokmérői.
A tojás természetes mivoltában is összetett szimbolikájú
tárgy. Szabályos, önmagába visszatérő gömbölyded
alakjával a teljességet idézi, az univerzumot szimbolizálja.
A tojáshéj két fele jelképezi az eget és a földet. A halott
és élő, a látható és láthatatlan elhatároltságára emlékeztet, de a világok közti átjárhatóságot is sugallja.
Sárgája a Napot, fehérje a Holdat, áttételesen minden
kettősséget: fentet és lentet, férfit és nőt szimbolizál. Az
évenként megújuló természet mintájára az ember a világ
keletkezését és pusztulását, a születést és a halált
ismétlődő folyamatként képzelte el, így a tojás azzal a
tulajdonságával, hogy élettelen héja életmagot, csírát
zár körül, az élet újjászületésének, az újrakezdésnek, a
termékenységnek legősibb jelképe is. Számos népnél
világteremtő mondák kapcsolódnak hozzá.

Ahogy karácsonykor az alma, úgy húsvétkor a tojás az
összetartozás, a közösségi kohézió megerősítője.

A kereszténység elterjedésével ez az ősi életszimbólum
könnyen hozzákapcsolódott a feltámadás ünnepéhez. A
tojás a húsvéti népszokások révén a sírjából feltámadó
Krisztus jelképe. A színek közül a piros az öröm, a szeretet színe s Krisztus vérét is jelképezi. A zöld a tavaszt
és a reménységet , a lila a bűnbánatot fejezi ki. A kék
tojást "Máriagyász"-nak hívják.
A vízzel való locsolkodás a megtisztulást jelenti.

Botta Veronika
Április 3-án, kedd délután 16-19 óráig
TOJÁSÍRÁS FELNŐTTEKNEK,
április 4-én, szerda délután 15-18 óráig
HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
GYEREKEKNEK a TEREMTŐKERT-ben.

Cím: Tordas, Petőfi u. 6.
Sok szeretettel várunk
minden kedves
érdeklődőt ezekre az
alkalmainkra!
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POLGÁRŐRSÉG HÍREI
Polgárőr közgyűlés
Szóba került a nappali polgárőr szolgálat, melynek célja
nem csak a postások kisérése, hanem a pénzét felvevő
nyugdíjasok védelme is.

A Tordasi Polgárőrség februárban megtartotta éves
közgyűlését. A vezetőség beszámolt az egyesület éves
tevékenységéről, tájékoztatta a tagságot gazdálkodásáról.

A polgárőrségről szóló törvény többek között
foglalkozik az egyenruhával és a polgárőrök oktatásával. A Tordasi Polgárőrségnek szolgálatban a feliratozott
láthatósági mellény az egyenruhája, a kezdő polgárőr
tagokat a heti vezénylőjük a szükséges tudnivalókról
kioktatja. A szervezet autója a Tordasi Polgárőrség feliratú piros Opel Astra.

A Martonvásári rendőrőrs képviselője tájékoztatást tartott a község bűnügyi helyzetéről, és kiemelte, hogy az
a környező településekhez képest jónak mondható.
Megköszönte a Tordasi Polgárőrség működését, és dicsérte a rendezvényeken való aktív és szakszerű
közreműködést. Kérte, hogy a megfelelően hatékony és
gyors intézkedések megtétele érdekében bátran hívja a
lakosság rendőrséget, ne csak a polgárőrt.

A közgyűlésen elhangzott, hogy növelni kellene a szolgálatok számát, és többen is jelentkeznének szolgálatra.
Várjuk jelentkezésüket, melyet megtehetnek Andorfy
Ottó elnöknél, telefonszáma: 06-30 / 93 47 816.

A hozzászólások között Juhász Csaba polgármester felajánlotta, hogy a polgárőrség telefonjának költségét,
bevonva az Önkormányzat flottájába, átvállalja.

Vezetőség

TORDAS SE TENISZ SZAKOSZTÁLY HÍREI
Aktuális Információk
A pályafoglalási igényeket kérjük a tenisz@tordas.hu
címre elküldeni.
2012. évi teniszpálya használati díjak
- Pálya díjak 30 000,-ft/ szezon/óra
- Kiemelt tagsági: 20.000,- Tagsági: 15.000,- ( szabad pályáktól
függően játszhat )
- Tordas-gyúrói diák: regisztrációt követően 1 000,Ft/család ( 14 éven aluliakat csak szülő regisztrálhat )
- Óradíj: 2.000,- Ft - telefonos egyeztetés: 30-93-95-017

Pályahasználat sorrendje azonos időpont esetén:
1. szezonra foglalt pálya
2. kiemelt tagsági díj
3. tagsági díj
4. óradíjas
5. diák
A pálya és klubház kulcsa a benzinkútnál elkérhető
regisztrált tagok számára.
Minden játék előtt a pályát meg kell locsolni!
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A sportegyesület hírei
Kedves Szurkolók!
Itt a tavasz, megkezdődnek a 2011-2012-es megyei másodosztályú bajnokság mérkőzései.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a meccseken.Az Ifi mérkőzések a felnőtt előtt
két órával kezdődnek.
Továbbra is szeretettel várunk minden futballhoz kedvet érző játékost csapatainkba
az óvodás kortól az öreg fiúkig!!!
Köszönöm! Milichovszky Sándor

FEJÉR MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG - SIMIX ÜVEG-ÁSVÁNY MEGYEI II. OSZTÁLY FELNŐTT - 2011/2012
16. forduló

2012.03.11.

vasárnap

14:30

TORDAS

VÁL

17. forduló

2012.03.17.

szombat

15:00

BARACSKA

TORDAS

18. forduló

2012.03.25

vasárnap

16:00

TORDAS

LOVASBERÉNY
ROXI DISCO

19. forduló

2012.04.01.

vasárnap

16:30

TORDAS

SÁRSZENTMIHÁLY

20. forduló

2012.04.08.

vasárnap

16:30

SZÁR

TORDAS

21. forduló

2012.04.15.

vasárnap

17:00

TORDAS

JENŐ

22. forduló

2012.04.22.

vasárnap

17:00

FEHÉRVÁRCSURGÓ

TORDAS

23. forduló

2012.04.29.

vasárnap

17:00

TORDAS

AQVITAL-PUBLO
CSÁKVÁR II.

24. forduló

2012.05.06.

vasárnap

17:00

GYÚRÓ

TORDAS

25. forduló

2012.05.13.

vasárnap

17:00

TORDAS

PUSZTAVÁM

26. forduló

2012.05.19.

szombat

17:00

BODAJK

TORDAS

27. forduló

2012.05.27.

vasárnap

17:00

TORDAS

PÁTKA

28. forduló

2012.06.03

vasárnap

17:00

VÉRTESACSA

TORDAS

29. forduló

2012.06.10.

vasárnap

17:00

TORDAS

SZABADBATTYÁN

30. forduló

2012.06.17.

vasárnap

17:00

FELCSÚT

TORDAS
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Gyermekorvos rendelése
Martonvásár:

Háziorvosi rendelés
Tordas:

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

Mentők: 104
Betegszállítás: 06 22/311-325
Orvosi rendelő: 06 22/467-527
06 20/390-15-05
Védőnő: 06 30/312-76-72
Gyermekorvos: (Martonvásár)
06 22/460-637

Gyógyszertár nyitva tartása:

Orvosi ügyelet: (Ercsi)

hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00

06 25/492-021
Gyógyszertár: (Martonvásár)
06 22/460-019
Defibrillátor: 06/30-249-99-99

Gyógyászati segédeszközök, kötszerek, vények
beváltása, vény nélkül kapható gyógyszerek
gyógynövények - gyógytermékek

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107 vagy
06 22/460-007; 06 20/969-59-63

Biopatika Tordas: 467-650, 30-26-858-43
Nyitvatartás: H-P-ig, 14-16-ig

Polgárőrség telefon:
06 30/630-87-77
Általános segélyhívó: 112

ELADÓ TERÜLET
Eladó a Sportpálya bejáratától balra eső 150 m2-es ipari terület a
telekre tervezett épület tervrajzaival együtt.
Csatorna bevezetve, víz és villany előkészítve.
Érdeklődni lehet: este a 70/321-4828-as számon, vagy Juhász Csaba
polgármester úrnál hivatali időben.

Posta: 06 22/467-503
Iskola: 06 22/467-532
Óvoda: 06 22/467-502
(42-es m.); 06-20-245-03-26
Polgármesteri hivatal:
06 22/467-502

Köszönetnyilvánítás

Csatorna üzemzavar bejelentés:
Nyitrai János 06 20/852-0352

Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik Orosz Lászlóné - Annus néni - temetésén
részt vettek, sírjára virágot vittek, enyhítették gyászunkat.
"Az úr adta, az úr elvette, áldott
legyen érte az ő neve."

EON (áram) műszaki hibabejelentés: 06 80/533-533
EON (gáz) műszaki hibabejelentés: 06 80/424-242
Fejérvíz hibabejelentés:
06 80/203-895
Okmányiroda: (Martonvásár)
06 22/460-081

A Gyászoló család

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Veres Andrea
Kiadványszerkesztés: Horváth Erika

Nyomdai kivitelezés: Akadémia Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány
Megjelenésre szánt írásait a kisbiro@tordas.hu e-mail címre
vagy a Községházára juttathatja el minden hó 5-ig.

