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ÖNKORMÁNYZATI LAP

KEDVES TORDASIAK!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a június elejei
szombaton: meghívott vendégeinket, polgármester urakat, tordasiakat, idôseket és fiatalokat egyaránt!
Egy közös munka kezdetének a megünneplésére gyûltünk
össze. Egy olyan alkotás létrehozása kezdôdik most el, mely
egy település létét jelenti. A legelsô olyan nevelési intézmény
építésérôl van szó, mellyel születésünk után elôször találkozunk: egy új három csoportos óvoda alapjait rakjuk most le.
Ez az, amire már évek óta nagy szükség lett volna, de eddig
még nem jutott rá pénz. A közös takarékoskodásunknak, eredményesebb mûködésünknek köszönhetôen, viszont most már
van. Köszönet érte mindenkinek, aki ezt megérti, teljesíti a kötelességét a közösségért, és támogatja terveinket, elképzeléseinket. Külön köszönet illeti azokat a vállalkozókat, akiknek
munkája, mûködése stabil pénzügyi hátteret biztosít a településünknek. Köszönet azoknak is, akik már eddig is munkájukkal, felajánlásaikkal sokat tettek Tordasért.
Mindezeknek köszönhetôen a beruházásaink is évek óta
egyre nagyobb léptékûek. 2007-ben még csak az iskola aula
feletti tetôjének utcafronti oldalát építettük át az eredeti terveknek megfelelôen. 2008 nyarára a szabadtéri színpad tetejét
cseréltük ki, szeptemberre gyaloghidat építettünk az iskola és
a sportpálya között, a hozzávezetô úttal. Elkészült az iskola tetôterének egy része, valamint készítettünk egy játszóhajót is.
Most pedig már egy új intézmény alapjait rakjuk le.
De nem csak az új óvoda alapkövét, hanem a korábban
megvolt új összefogás alapjait is. Egy ilyen kis község csak
akkor juthat igazán elôre, ha az ott élôk egyet akarnak: a település javát. Nem elvenni, hanem növelni. A közös cél nem
csak az egyéneké, hanem mindig a település érdeke is kell,
hogy legyen.
Tordason utoljára a legnagyobb intézményi beruházás az
általános iskola építése volt, mely 20 évvel ezelôtt, 1989-ben
fejezôdött be. A települést a fekvése, hangulata, rendezettsége,
az elérhetô szolgáltatások, a szórakozási, sportolási lehetôségek sokrétûsége vonzóvá teszi. Ennek köszönhetôen sokan
költöznek ide, így lakosságszámunk szép lassan növekszik.

Mindezek miatt szükséges az új óvoda építése, melyet hamarosan követnie kell az iskola bôvítésének.
Aki óvodát épít, az a jövôt építi. A gyermekeink, unokáink
második otthonát. Hiszen az óvodások a család után itt fogják
a legtöbb idôt eltölteni. Ezért fontos, hogy fog kinézni, hogy
fogják itt érezni magukat. De a legfontosabb, hogy minél hamarabb elkészüljön, és birtokba vegyék. Mivel az ezt támogató
pályázatok már lefutottak, ezért választottuk azt a megoldást,
hogy magunk építjük. Társadalmi munkában. Úgy ahogy sok
tordasi épület esetében az elôttünk élôk tették. Akkor talán
könnyebb volt. Ma egyre több jogszabály születik az életünk
„megkönnyítésére”. Valójában a bürokrácia öngerjedése egyre
inkább akadályozza a normális életet. Azt, ami régen természetesen mûködött egy közösségen belül, ma már paragrafusok
szabályozzák. Ezeket pedig saját érdekbôl, megszokásból,
vagy kényszerbôl egyre többen megszegik. Így megkérdôjelezôdik a létük.
Az új óvoda építésével szeretnénk a korábbi beruházásaink
során már megtapasztalt társadalmi munka rangját tovább emelni. Példát kell mutatnunk, hogy egy ilyen nagy beruházás
esetében is újra mûködik. Bízzunk abban, hogy az ilyen munka
az, amely újra feltölti azt a közösségi erôt, amely az ország motorja lehet. Ha valaki megvásárol egy használati tárgyat, egy
autót vagy egy lakást, nem éli át az alkotás örömét. Sokkal jobban megbecsülünk valamit, ha annak készítésében, létrehozásában részt vettünk. Sok mindent meg lehet vásárolni, de a
munka, az alkotás örömét azt nem. Így vegyünk részt ebben a
munkában, hogy részesei lehessünk ennek az örömnek is.
Végül Jean Vanier a Bárka és a Hit és Fény közösségek alapítójának egy gondolatával búcsúznék: „Nem „értem van a közösség”, hanem „én vagyok a közösségért”!”
Kívánok ehhez mindannyiunknak sok erôt, bölcsességet és
kitartást, és az egyházak képviselôivel együtt kérjük az Isten
áldását és segítségét ehhez a munkához!
Juhász Csaba polgármester
óvoda-alapkô letételen elmondott beszéde

PROGRAMOK
TISZTA FORRÁS IFJÚSÁGI TÁBOR, 2009. június 15-19., Gyúró - Iskola, „Tiszta Forrás” rendezvénysátor
Július 8-án 10-18 h, EGÉSZSÉGNAP a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonánál (részletek a 16. oldalon)
Június havi mottó:
„Tûzzünk magunk elé határozott célt! Nemcsak valami ellen kell harcolnunk, hanem mindenekelôtt valamiért."
(Marcinovszkij)

kezdés kivételével – az ingatlantulajdonosok maguk kötelesek
elvégezni.
(2) A község területén lévô közparkok építésérôl, felújításáról,
fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat
gondoskodik.
Kérem a tisztelt tulajdonosakat a jogszabályban foglaltak
betartására. Felhívom a figyelmet arra, hogy aki az elôírásoknak nem tesz eleget, úgy ellene szabálysértési eljárás indítható,
s – ha súlyosabban minôsülô cselekmény nem valósul meg –
30.000,- Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.

Önkormányzati hírek
Rendkívüli testületi ülés, 2009. június 2.
A Képviselô-testület elfogadta:
- az önkormányzat intézményei (körjegyzôség, iskola, víziközmû intézmény, mûvelôdési ház, könyvtár) alapító okiratainak
módosítását az Államkincstár észrevételeinek megfelelôen.
A Képviselô-testület döntött:
- arról, hogy az önkormányzat szakfeladatai közé beveszi a
magasépítés tevékenységet, a saját kivitelezésben történô óvoda építés érdekében (hét igen, egy nem szavazattal),
- névszerinti szavazással arról, hogy a tervek és az építési engedély alapján saját kivitelezésben építi meg az új, háromcsoportos óvodát (7 igen: Bucsi István, Farkas János, Fábián Jánosné, Hajbin Tímea, Juhász Csaba, Rácz József, Teszár Tamás, 1 tartózkodás: Farkas Jenô),
- arról, hogy a Ráckeresztúr és Térsége Csatornaberuházó Víziközmû Társulat által felvett hitel visszafizetése érdekében, a
csatornaberuházást finanszírozó bank által kidolgozott megoldási javaslatok közül a 3. verzió továbbgondolását javasolja az
alábbi feltételekkel: a hitel kötelezettje továbbra is a víziközmû
társulat legyen, az önkormányzat nem vállal szerepet az újrakötéseknél, az önkormányzat nem vállal készfizetô kezességet,
- arról, hogy hozzájárul egy közös csatornaüzemeltetô cég alapításához a másik három településsel együtt (Ráckeresztúr,
Martonvásár, Gyúró).
A Képviselô-testület meghallgatta Hajbin Tímea és Teszár
Tamás beszámolóját az egészségfalu projektötlet gazdájával,
Zoltán György úrral folytatott megbeszélésrôl. A 4-5 milliárd
forint értékûre becsült beruházás megvalósítására egyelôre
semmiyen forrás nem áll rendelkezésre, és nincs kész az az
anyag sem, amellyel egy komoly befektetôt be lehet vonni a
nagyszerû terv megvalósításába.
A Képviselô-testület meghallgatta Teszár Tamás beszámolóját az óvodaépítésrôl Szollár Lászlóval folytatott megbeszélésrôl (errôl észletesen olvashatnak a 5. oldalon).

dr. Matota Kornél körjegyzô
Az utóbbi hónapokban sajnos többször tapasztalhattuk,
hogy nem mûködik megfelelôen a szemétszállítás. Ezeket a
problémákat mindig azonnal, és ha kellett többször jeleztük az
ÉrdKom felé, megoldást sürgetve. A szállító cég vezetôje arról
tájékoztatott, hogy az országot sújtó válság ôket is elérte. Ezért
kényszerültek különbözô kiadáscsökkentésre, így pl. a szállító
jármûvek számának csökkentésére, a szükséges szervizelések
elhalasztására. Mindezek kisebb meghibásodás esetén is problémát okoznak a rendszerükben, aminek hatásait többek között
mi, tordasiak is megtapasztalhattuk. Ígérik, hogy fokozottan
oda fognak figyelni, hogy ezek máskor ne fordulhassanak elô
és az okozott kellemetlenségekért elnézést kérnek.
Újabb virágok kerültek a közterületeinkre. A Fajtakísérleti
Állomástól kapott növényeket a hivatal dolgozói ültették az
önkormányzati kerítés elé, és a hôsi emlékmûvekhez. Köszönjük!

KÖZLEMÉNYEK
Az utóbbi idôszakban több bejelentés érkezett, mely szerint
az ingatlantulajdonosok nem tesznek eleget a jogszabályokban
foglalt gondozási kötelezettségeiknek. Tájékoztatási céllal ezúton teszem közzé Tordas Község Önkormányzat Képviselôtestületének a köztisztaságról és környezetvédelemrôl szóló
5/2004. (IV. 21.) számú rendeletének idevonatkozó rendelkezéseit:
6. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) Az ingatlan elôtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetôleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedô terület) továbbá a járda és az út között kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítésérôl, a hó eltakarításról és a síkosság mentesítésrôl. A járdák klorid tartalmú szerrel való szórása TILOS!
b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz le- és elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
c) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérôl.
d) A telekingatlanról, a közterületre ültetett növényekrôl a járdára és az úttest föl nyúló ágak és bokrok megfelelô nyesésérôl.
(2) A jármûbehajtók és átereszeik karban- és tisztántartásáról
minden esetben az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanok elôtti járdaszakaszt hetente legalább egy alkalommal, illetve az idôjárásnak megfelelôen szükség szerint
a tulajdonos köteles letakarítani.
(4) A saroktelek tulajdonosa a telek melletti járda szakaszokat
és vízelvezetô árkokat is köteles tisztán- és karbantartani.
12. § (1) A közterületen lévô zöldterületek, valamint növényzet
ápolását és az idôszerû növényvédelmi munkálatokat – (2) be-

A Magyar Állami Közútkezelô Kht. tájékoztatása szerint a
tordasi „fôút” felújításának tervezésére kiírt közbeszerzés
eredményesen zárult, így megkezdôdött a tervezés.
Az óvodai felvételi eljárás elsô része lezárult. A jelentkezéseket - az eddigi gyakorlatnak megfelelôen - az óvónôkbôl és
SZMK tagokból álló bizottság bírálta el, a maximális létszámkeretek figyelembe vételével. A kistérség belsô ellenôre, valamint Juhász Csaba polgármester meghívott vendégként vett
részt a bíráló bizottság ülésén, döntési jogkör nélkül. A döntésrôl mindenki értesítést kap(ott), fellebbezést 15 napon belül
a körjegyzô úrnak címezve lehet beadni. A fellebbezések elbírálása várhatóan június végén lesz. A felvételi eljárásról, a
felvételi szempontokról, a tapasztalatokról Milichovszkiné
Szalai Ilona tagintézény-vezetô a júliusi Kisbíróban fogja tájékoztatni az olvasókat.
Kérünk mindenkit, aki elôtt a közterületen fiatal fa van,
hogy a száraz idôszakokban egy-egy vödör vízzel segítse életben maradását és növekedését. Köszönjük!
Juhász Csaba polgármester
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3. Az összes LTP szerzôdés felbontása, újabb 1000 db LTP feltöltése
- Jogi kérdést vet fel: lehet-e emelni 6 év elteltével a tagi hozzájárulást akkor, amikor a VKT által megvalósított beruházás
kész, majdnem 3 éve üzemel?
- Még az sem tisztázott, hogy a jelenleg megállapított 1,4 milliós hozzájárulást hogy tudja a VKT kiegyenlítettnek tekinteni
fôleg azoknál a tagoknál, ahol nincs feltöltve az LTP szerzôdés.
- Ehhez képest, aki befizette már a 65 ezer forintot, az igazolást
kapott, hogy soha senki nem követelhet rajta több tagi hozzájárulást.
2009. május 6-án személyes megbeszélésünk alkalmával a
Bank kijelentette, hogy a fennálló hiányból semmit nem hajlandó átvállalni.
Az önkormányzat nevében Juhász Csaba polgármester úr
kérte az Intézô Bizottságot és az Ellenôrzô Bizottságot, hogy
mondjon véleményt, ugyanis elsôsorban a VKT felelôs a hitelért. Az Intézô Bizottság tárgyalta a javaslatokat, és a 3. verziót támogatja, az Ellenôrzô Bizottság nevében Márki Ferenc
elnök nem tudott véleményt formálni. Válaszában az önkormányzattól vár megoldást a kialakult helyzetre, noha a hitel
elszámolásához az önkormányzatnak semmi köze, csak „rajta
veri el a port” a Bank, ha a VKT nem fizet. Sajnáljuk, hogy
Márki urat még a felvett többmillió forintos tiszteletdíj sem
ösztökélte arra, hogy a VKT egyetlen tevékenységét ellenôrizze, ahogy az Alapszabály 4.3. pontjában az elô van írva az
Ellenôrzô Bizottság számára.
A Képviselô-testület 2009. június 2-i ülésén tárgyalja a
Bank javaslatait. Folytatás várható...

A Csatorna ügy folytatódik
A húsvét elôtti utolsó munkanapon levelet kaptunk az Unicredit banktól, a csatorna beruházás hitelezôjétôl, amelyben ez
állt: „Az LTP-szerzôdéseken megképzôdött megtakarítás - a
jóváírt állami támogatással és kamatokkal együtt - által nyújtott forrás a Társulat aktuális betéti egyenlegét is figyelembe
véve a felvett beruházási hitel visszafizetéséhez 2009. 03. 31én ~290 millió Ft hiányt mutat. Bankunk, figyelembe véve a
szûkös forrásbevonási lehetôségeket, a következô lépések
megtételét tartja szükségesnek annak érdekében, hogy a felvett
kölcsönök teljes egészében megtérüljenek. Kérjük az alábbiakban részletezett alternatívákat megfontolni szíveskedjenek.”
Az összeg Tordas és Ráckeresztúr lakosai által alapított Víziközmû Társulatra vonatkozik. Ez Tordasra vetítve kb. 110
millió forint!
Emlékeztetôül:
1. 2004. február 25-én a Víziközmû Társulat (a továbbiakban
VKT) felvette a hitelt a beruházáshoz. A hitel összege a két
településre vonatkozóan 2,4 milliárd forint, lejárata 2010.
július.
2. Az önkormányzatok készfizetô kezesként írták alá a szerzôdést, nem a hitel felvevôjeként!
3. Az önkormányzatoknak nem volt semmiféle betekintési joga
a VKT pénzmozgásába, amikor erre engedélyt kértem a
Banknál, a VKT megtagadta!
4. Az önkormányzatokon keresztül egyedül az állami támogatás megigénylése történt, amit az Állami Számvevôszék
2006-ban jogtalannak ítélt, így innentôl kezdve a jegyzôk
nem igényelték ezt az összeget. Az így hiányzó összeg 21
millió forint az eredeti tervhez képest. (Erre kaptunk jelzéseket a banktól és a VKT-tól is, de a jogszabályi elôírásokkal
szemben a jegyzôk nem cselekedhettek) Az összes többi hiányért a VKT a felelôs.
5. Az elsô jelzés az önkormányzatok felé 2008. október 7-én
érkezett, amikor kérdésünkre válaszolva a Bank jelezte, hogy
a VKT nem tudja kifizetni a negyedéves kamatot. A VKT
semmit nem tett az ügy megoldása érdekében, még küldöttgyûlést sem hívott össze, hogy tájékoztatást adjon. Az önkormányzatok számlájára viszont inkasszót tett rá a Bank.
6. 2008. október 30-án egyeztetô tárgyalást hívott össze a
Bank. Ekkor még mindig nem volt világos, mibôl adódik
egyáltalán a probléma, így kértem, készítsenek egy táblázatot, amelybôl kitûnik, hogy az eredeti tervek hol csúsztak
meg. Megjegyzem, hogy a VKT Ellenôrzô Bizottságának
kötelessége lett volna ezt már 2004-tôl folyamatosan vizsgálni, ugyanis ez volt a VKT egyetlen és fô feladata (alapszabály szerint is): a beruházási hitel felvétele és visszafizetése.
7. 2008. december 16-án kaptuk kézhez azt a táblázatot,
amelybôl egyértelmûvé vált, hogy a bajok 2004-ben kezdôdtek, már a hitelfelvétel elsô évében (ld. Kisbíró februári
száma)
8. 2009. januárjában ismét egyeztetô tárgyaláson vettünk részt
a Bankkal, ahol ígéretet kaptunk, hogy februárban kidolgoznak megoldási javaslatokat. A javaslatokat végül a fenn idézett levéllel, 2009. április 24-én küldték el.

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Hajbin Tímea elnök asszony a hónap végi lapzártáig adta le
a cikket, ezért azt az azóta eltelt két hét eseményeivel kiegészítem.
A Képviselô-testület június 2-i ülésén tárgyalt a bank megoldási javaslatairól. Ha a Víziközmû Társulat nem tudja visszafizetni a hitelt, a készfizetô kezességet vállaló önkormányzatokra hárul a 290 millió forintos adósság terhe. Az önkormányzat ennek forrását csak a csatornadíj közel háromszorosára növelésével, vagy talán a helyi adók megemelésével tudná elôteremteni. Azért írom, hogy tudná, mert ezt a megoldást semmiképpen sem fogadja el a képviselôk többsége, hiszen a tordasi ingatlantulajdonosok teljesítették, amit vállaltak. Nem ôk
tehetnek arról, hogy a beruházás bruttó ára az utolsó pillanatban 1,2 milliárd (1200 millió!) forinttal megemelkedett, hogy
a pénzügyi konstrukció kiagyalói hibásan számoltak, de arról
sem, hogy a Víziközmû Társulat tisztségviselôi négy év alatt
nem vették észre, hogy folyamatosan növekszik a hiány. Szó
sem lehet arról, hogy a tordasiak fizessenek azok helyett,
akiknek tevékenysége során a helyzet idáig fajult!
Mivel a Víziközmû Társulat küldöttei a május 26-i ülésen
a 3. sz. verziót támogatták, az önkormányzat is a 3. verzió továbbgondolását javasolta az alábbi feltételekkel: a hitel kötelezettje a Víziközmû Társulat legyen, az önkormányzat nem vállal szerepet a lakáskassza szerzôdések újrakötésénél, és nem
vállal készfizetô kezességet sem. Ha a bank és a Víziközmû
Társulat úgy gondolja, hogy az önkormányzat szerepvállalása
nélkül elô tudja teremteni a pénzt, és ennek jogszabályi akadálya sincs, akkor már csak 1000 olyan ingatlantulajdonost
kell találniuk Tordason és Ráckeresztúron, aki vállalja, hogy új
lakáskassza szerzôdést köt, és a nevében elhelyezett megtakarításról és hozamáról lemond a Társulat javára.
A történet tanulsága: a helyzet elkerülhetô lett volna, ha a
pénzügyi konstrukció kidolgozását a hatályos jogszabályoknak megfelelôen, gondos számítással támasztották volna alá,
és a Víziközmû Társulat általunk megbízott tisztségviselôi elvégezték volna azt a munkát, amiért a javadalmazásukat kapták. Az ô gondatlan tevékenységük vezetett oda, hogy az önkormányzatoknak kell helytállni a tartozásukért. Arra gondolni
sem merek, hogy pont ez a „biztos háttér”, a kezes léte tette
könnyelmûvé az érintetteket.

Három féle megoldási javaslatot küldött a Bank:
1. Azonnali hatállyal fel kell bontani az LTP-szerzôdéseket,
ezek összegét össze kell vezetni a hitellel, a hiányt önkormányzatok fizessék: havi 6,6 millió forintot 2012. áprilisáig.
2. Kb. ugyanaz, mint az 1. verzió, csak nincs összevezetés,
hanem a fel nem töltött LTP szerzôdéseket tölti a VKT tovább, ebbôl még lehet nyerni +82 milliót, de közben sokkal
több hitelkamatot kell kifizetni
Az 1. és 2. verzió azt jelenti, hogy a lakossággal fizettessük
meg a hiányt, ugyanis az önkormányzatnak nincs egyéb forrása. Mivel a jelenlegi csatorna bevétel a kiadásokra nyújt fedezetet (+ ÁFA, + amortizáció), ezért csak díjemelésel lehet ezt
véghez vinni. Kalkulációk alapján az új díj így 1000 forint közelében lenne köbméterenként, ami elfogadhatatlan. Ráadásul
kockázat is van: még magasabb lesz a kamatláb a hitelválság
miatt.

Teszár Tamás alpolgármester
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Kérdések-válaszok
az új óvoda építésével kapcsolatosan

Óvoda-alapkô letétel
Minden középület építésének elsô mozzanata az alapkôletétel, amikor egy urnában el szokták helyezni az utókornak
az épület tervrajzait és látványterveit, az aznapi újságokat, stb.
Június 6-án, szombaton 17 órakor a tûzoltószertárnál mi is letettünk egy „hivatalos” alapkövet.

Mint azt korábban ígértük, az új óvoda építésével kapcsolatosan felmerülô, közérdeklôdésre számot tartó kérdésekre a
Kisbíró hasábjain válaszolunk.
Mennyibe került a falunak az új óvoda tervezése?
Az új óvoda tervezésére 2008-ban pályázatot nyújtott be az
önkormányzat. A pályázatot Veres Andrea és Juhász Csaba készítette el. 2008. júliusában kaptuk az értesítést, hogy bár a térségbôl nagyon sokan nyújtották be a pályázatukat (köztük városok is, profi pályázatírókkal), Tordas fejlesztési elképzeléseit
támogatták a bírálóbizottság tagjai. 3,3 millió forintot nyertünk
egy új óvoda épület tervezésére és az engedélyeztetési eljárásra. Az önrész 2,2 millió forint volt. Az összeg felhasználását
március 5-én a Magyar Államkincstár és a Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselôi a helyszínen ellenôrizték, és mindent rendben találtak. A tervezési költség a Magyar Építész
Kamara ajánlott díjszámításával került a pályázati anyagba, azt
a pályázat elbírálói korrektnek és jogosnak tartották (ld. www.
mek.hu.) Az új óvoda tervezése tehát a falunak 2,2 millió forintjába került. (Összehasonlításképpen: az uszoda terve a falunak mai áron 2,5 millió forintjába került 2002-ben.)
Hova épül az új óvoda?
Az önkormányzat egyetlen, a falu központjában található
telke a Községházával szemben elhelyezkedô telek, ahol a régi
tûzoltó szertár áll. Már 2001-ben, az egészségház tervezése során is ezt a területet jelölték ki elôdeink az építkezésre, a szertár lebontása után. A telek más szempontból is elônyös: mivel
kapcsolatban állt az iskola telkével, ezért a Képviselô-testület
a két telek összevonásáról döntött, az átjárhatóság a forgalmas
út elkerülésével biztosítható. Az új óvoda épületéhez parkoló
és bicikli tároló is fog tartozni, így a kicsik biztonságosan eljuthatnak a bejárathoz anélkül, hogy a fôúton át kellene haladniuk.
Mibôl fog felépülni az új óvoda?
A Kisbíró elôzô számában ismertettük, hogy a 2008. évi
zárszámadás után közel 40 millió forint már rendelkezésre áll
az építkezésre. A beruházás összköltsége kb. 110-120 millió
forintra tehetô. Fôvállalkozó alkalmazása nélkül, társadalmi
munka segítségével fog az új óvoda felépülni, így jelentôs költség-megtakarítás érhetô el. Ha a telekadó kinnlévôséget idén
sikerül bírósági úton behajtani (merthogy az adósok egy része
nem hajlandó befizetni a kivetett adókat!), akkor már 70 millió
forint állna idén rendelkezésre az új óvodához. Az önkormányzat idén elsôsorban az alapanyag beszerzésére fókuszál, valamint támogatókat keresünk a további anyagbeszerzéshez. Sikeresen pályáztunk a Jövôvár pályázaton, jelentôs értékû alapanyaghoz jutottunk hozzá ingyen (tájékoztatás a következô
Kisbíróban). Ezen kívül anyagi felajánlások is érkeztek már,
több millió forint értékben. A következô évi költségvetésben
remélhetôleg ugyanekkora (20-30 millió forint) beruházási kiadás elkülönítésével számolhatunk. Így tehát az alapanyagköltség biztosítható két év alatt. Jelenleg az önkormányzat
semmiféle kötelezettséget nem vállalt, az alapanyag-beszerzés
olyan ütemben halad, ahogy az önkormányzat számláján rendelkezésre álló összeg engedi.

Kezdeményezésemre elhelyezünk az óvoda folyosója alatt,
egy nagy mûanyag „kincsesládát” is, amelyben mindenki
üzenhet az utókornak.
A „kincsesláda” július 31-ig nyitva van, addig lehet behozni a Községházára az utódoknak szánt leveleket, fényképeket,
ajándékokat, játékokat, stb. A láda több mint egy köbméteres,
bôven van hely minden tordasi család ajándékának.

Mikorra fog elkészülni?
Terveink szerint az épület szerkezetkész állapotba hozható
az idei év végére. A jövô évi munkálatok olyan ütemben haladhatnak, ahogy a szükséges forrás rendelkezésre áll, illetve a
társadalmi munkában részt vevôk ideje engedi. Az önkormányzat mindent meg fog tenni a szükséges források elôteremtéséért, és bízunk abban, hogy a lakosság, a vállalkozók, és egyéb
támogatóink segítségével jövô szeptemberben átadhatjuk az
épületet az apróságoknak.

Szerezzünk együtt örömöt azoknak, akik száz év múlva
felbontják a ládát, és izgalommal veszik kézbe az általunk küldött ajándékokat!
Teszár Tamás alpolgármester

Hajbin Tímea
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gyar Államkincstár már megvizsgálta, azt rendben találta.
3. pont: a tervezés és az engedélyeztetés majdnem háromnegyed évet vett igénybe. A terveket szakemberek készítették,
az összes szakhatóság véleményezte, így megfelel a nagyon
szigorú törvényi elôírásoknak (milyen helyiségek szükségesek, hány m2-esek, stb), a tervezés során az óvónôkkel és a
konyhai dolgozókkal is történt egyeztetés. Ha ezt a folyamatot újra kezdjük egy bizonytalan támogatási igérvény miatt, akkor egy évet csúszik az átadás is. Ráadásul megnyertünk egy jelentôs építôanyag pályázatot is, amire a jelenlegi
elképzelések alapján pályáztunk, ezt a támogatást már nem
kockáztathatjuk.
4. pont: bizonytalan felajánlás: A Szollár Lászlóval folytatott
megbeszélésrôl a Képviselô-testületnek beszámoltunk.
Megjegyzem, az építkezésnek már most nagyon sok támogatója van, rengetegen a két kezük munkáját ajánlották fel, önzetlen, feltétel nélküli segítséget, konkrét segítséget, egy közös
célért: a tordasi gyerekekért, a jövô nemzedékéért.
Juhász Csaba polgármester

Szollár László felajánlása (?) az új óvoda építéséhez
Szollár László tordasi lakópark-tulajdonos a 2007. közmeghallgatáson felajánlotta az önkormányzatnak egy új óvoda
építését a hivatallal szembeni telekre. Akkor elmondtam, hogy
a jelenlegi 2 csoport mellé másik 2 csoportos óvoda építése amit Szollár úr javasolt - kétséges fenntarthatóság szempontjából. Más megoldásokon kell gondolkodni, mint pl. a 2 csoport
3 csoportossá bôvítése, vagy 3 csoportos új óvoda építése.
Gyors döntésre nem volt szükség, mivel az önkormányzat folyószámla egyenlege a csatorna miatti inkasszók után negatív
volt, de természetesen minden elképzelést, ötletet szívesen fogadunk. Ezután Szollár úr nem kereste meg a Képviselô-testületet, így az önkormányzat nem is utasíthatta el a segítségét.
A 2008-ban benyújtott pályázat már egy új, háromcsoportos óvoda megtervezését célozta, hiszen - a pályázat indoklásában erre ki kellett térni! - a jelenlegi épület kicsi, bôvíteni
nem lehet, az állaga erôsen leromlott, udvara és játékai nem
felelnek meg a mai elôírásoknak, fûtési rendszere rossz. A pályázatot elbíráló szervezet az indoklást elfogadta, és támogatta
a tervezési költségeket. Azóta már az elszámolás is megtörtént,
a Magyar Államkincstár képviselôi ellenôrizték a pályázati
pénz felhasználását és mindent rendben találtak.
A 2008. decemberében, a közmeghallgatáson Szollár úr ismét felajánlotta segítségét az új óvoda építésében.
Ezután a Képviselô-testület Pénzügyi Bizottságának elnöke, Hajbin Tímea hivatalos levélben kereste meg március elején Szollár Lászlót, mivel a bevételek tervezéséhez szükségesnek látta tisztázni, hogy a 2007., és 2008. évi közmeghallgatáson az új óvoda építésére felajánlott segítség anyagilag mit
jelent az önkormányzatnak. Szollár László a levélre nem válaszolt, és szóban annyit közölt Hajbin Tímeával, hogy ha támogatni akarja az új óvodát, akkor majd megkeresi a polgármestert.
Örömmel álltunk rendelkezésre, amikor május közepén
Szollár úr megkeresett, hogy szeretne az új óvoda támogatásával kapcsolatosan beszélni velem és Teszár Tamás alpolgármesterrel. A találkozóra május 18-án délután 5 órakor kerítettünk sort. Kissé meglepett, hogy bár Szollár úr magánszemélyként szeretné támogatni az új ovit (ezt szóban tisztáztuk), de 6
fôs kísérettel érkezett, egyikük videokamerával felvette a beszélgetést. Még jobban meglepôdtem, amikor konkrét felajánlások, beszélgetés helyett Szollár úr a mellékelt papírlapot
nyomta a kezembe címzés, megszólítás, aláírás nélkül, mint
egy ultimátumot.

Idén május 16-án került megrendezésre a III. Bárka Zenei
Fesztivál. A tavalyi évhez hasonlóan, a zenekarok között idén
is volt kisebb színdarab, bábelôadás. Az idôjárás idén is kedvezett a programnak, így sokan megfordultak zenét hallgatni,
kézmûveskedni vagy csak éppen beszélgetni. Most is sok kisgyermek érkezett, akik a majálison megismert játékokkal játszhattak a koncertek alatt. A zenekarok közül több új együttes is
szerepelt, többek között az utolsóként fellépô a God Given Joy
együttes, aki rock zenével énekelt az Istenrôl. Köszönet a zenekaroknak és a fellépôknek a mûsorért. Köszönet Homonnay
Gézának, a Feldhoffer Kertészetnek, a TORO Rt-nek, Konczos
Tibornak, Cselikovics Jánosnak, Windisch Józsefnek hogy támogatták, és köszönöm mindenkinek, aki segítette a rendezvény létrejöttét.
Juhász Csaba polgármester
Munkaügyi Bírósági eljárás Márki Ferenc, felperes és
Tordas Község Önkormányzata, alperes között
A fegyelmi eljárás során hivatalvesztéssel sújtott jegyzô
fordult a döntés ellen munkaügyi bírósághoz. Az elsô fokon
eljáró Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a felperesnek kedvezô ítéletet hozott, és kötelezte az önkormányzatot a Márki
Ferenc által kért, csaknem 14 millió forint megfizetésére (elmaradt illetmény, 3 havi felmentési illetmény, 12 havi végkielégítés, 40 éves jubileumi jutalom (5 havi illetmény), 13. havi
juttatások, sérelmi díj (12 havi illetménnyel megegyezô), gépkocsi használat, nem vagyoni kár (1,2 millió Ft). (Az összeg
megállapításánál 358 434 Ft havi illetménnyel számoltak.) Az
ítélet nem jogerôs!
Teszár Tamás alpolgármester
A Tordas Értékei áprilisi számában Egyed Lajos kérdezte,
hogy hova kerülnek az öreghegyi adófizetôk által a falu kaszszájába befizetett adóforintok.
A 2008. évi költségvetési beszámoló szerint 59,7 millió Ft
adóbevétele volt az önkormányzatnak, az adóügyi elôadó tájékoztatása szerint ebbôl 1,6 milliót fizettek az öreghegyi adófizetôk. A befolyt adók felhasználásáról szintén a zárszámadás
adataiból lehet tájékozódni: óvoda-, iskola-, községháza üzemeltetésre, temetô fenntartásra, közvilágításra, mûvészeti oktatásra, sport támogatásra, segélyekre, stb. költöttük, ugyanúgy, mint bármelyik utca lakói által befizetett összeget.
Az öreghegyi adófizetôk is intézhetik az ügyeiket a hivatalban, a gyerekeik járhatnak az oktatási intézményeinkbe, éjszaka nekik is világítanak az utcai kandeláberek, látogathatják
a falu rendezvényeit, sôt vizet is vihetnek a Sajnovics téri közkútból.
Természetesen kérdésük jogos és mi is szeretnénk több
pénzt költeni az Öreghegyre is. A takarónk azonban eddig ér,
és a szûkös adóbevételeinkbôl elôször a kötelezô feladatok
ellátására kell fordítanunk. Az adóbevételek jelentôs növekedése esetén az Öreghegyi infrastruktúra is nagy mértékben
fejleszthetô lenne (lett volna).
Teszár Tamás alpolgármester

Mint Önök is láthatják, az elsô három pont kötelezettségeket jelent az önkormányzat részére, valamint az építkezés jelentôs csúszását, cserébe viszont semmi konkrétumot nem remélhetünk, mint az a 4. pontban áll.
Nagyon röviden reagálok a négy pontra:
1. pont: nem utasított el semmilyenfelajánlást az önkormányzat (vagyis a Képviselô-testület)
2. pont: az óvoda tervezésének pénzügyi körülményeit a Ma5

Két másodfokú tárgyalás egy ügyben?
A Kisbíró 2008 decemberi számában az alábbi közleményt tettem közzé az ellenem folyó büntetôeljárásról: „A Székesfehérvári Városi Bíróság 2008. december 18-án elsô fokon elmarasztalt és pénzbüntetésre ítélt rágalmazás vétsége miatt. A feljelentô,
Szollár László a téglagyári népszavazási kampány végén a választókhoz eljuttatott levelem néhány bekezdését érezte sérelmesnek. A ítélet nem jogerôs.”
Azért nem volt jogerôs, mert a Szollár László sértettet képviselô ügyvéd súlyosításért, én pedig a büntethetôség kizárásának
megállapításáért fellebbeztem.
A Tordas Értékei februári számában Bedi Viktor azt írta, hogy pont került az ügyem végére, és az „alapot nélkülözô feltételezések szárnyra kapását megelôzendô”, azon frissiben fel is kereste az eljárás egyik érintettjét, Szollár Lászlót.
Kérdésére Szollár László azt nyilatkozta, hogy „Teszár Tamás vádlott, bûnös... rágalmazás vétségében...”. Bizonyára ô is az
„alapot nélkülözô feltételezések szárnyra kapását megelôzendô” kezdte a nyilatkozatát a „jogerôs ítéletet kezemben tartva és arra pontosan hivatkozva mondom el a Tordas Értékeinek az ügy részleteit” kijelentéssel.
A cikk megjelenése után türelmesen vártam a bíróság ítéletét, arra gondolva, hogy a másodfokon eljáró bíróság tárgyalás nélkül határozott, mert megítélése szerint minden adat rendelkezésére állt az ügy eldöntéséhez. Vártam harminc napot, majd április
6-án felhívtam a bíróságot, ahol közölték, hogy a tárgyalás május 7-re van kitûzve.
A május 7-i tárgyaláson a másodfokú bíróság bûncselekmény hiányában, mintegy 10 perces tárgyalás után felmentett. Az ítélet indokolásának egy részét mellékelten olvashatják.
A fent leírt ellentmondás tisztázását szakemberekre bíztam, az ügyben a Bicskei Rendôrkapitányság nyomoz.
Teszár Tamás alpolgármester
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A Turbók Jánossal, az Agárdi Popstrand fôrendezôjével kötött megállapodás értelmében minden tordasi lakos, aki ezt személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolja, 50% kedvezménnyel vásárolhat belépôt a Popstrand idei rendezvényeire. Ezen
felül kaptunk rendezvényenként 5-5 ingyenjegyet, amelyeket az óvodaépítésen résztvevôk között fogunk kisorsolni. A 45 db.
ingyenjegy és az 50% kedvezmény bruttó 84 000 Ft-jába került az önkormányzatnak. Reméljük, hogy az önkormányzati támogatással sokak számára tettük elérhetôbbé ezen koncertek látogatását. Éljenek a lehetôséggel!
További programok: július 18.: Somogyi András a Dumaszínházból, július 25.: Bagi Iván és Nacsa Olivér.
Teszár Tamás alpolgármester

Ingyenjegyek
és 50% kedvezmény
az AGÁRDI
POPSTRAND
rendezvényeire!
FIGYELEM, VÁLTOZÁS!
A koncertsorozat

június 27-én az
Elsô Emelet
koncertjével
kezdôdik!
fájdalom az, amit ezzel a veszteséggel kimért neki a sors, ne
okozzunk még többet, nagyobbat azzal, hogy aggódnia kelljen
azért is, hogy senki ne bánthassa az Ô emlékét. Ne feledjük:
„Ha ráléptek ti is erre az útra,
Megyek elétek és találkozunk újra.”
Nem haraggal, szeretettel ajánlom e sorokat mindazoknak
akik sorstársaim, és azoknak is akik még nem.
Tordasi lakó

Majd mindannyian járunk a temetôben
Amikor a Sors, vagy a Mindenható azt mondja, ennyit
szánt Neked az élet, akkor menni kell. Kinek, mikor, nem tudhatjuk.
Egy biztos, valamikor, valamennyien a csendes magányba
kerülünk, ahol már nem fáj semmi. Nem fáj az sem, ha valaki
vagy valakik véletlenül vagy szándékosan kárt tesznek a hozzátartozók által Neked készített síremléken. Neked már nem
fáj, ha esetleg Neked szánták akkor sem. De fáj a hozzátartozónak, aki ápolja, gondozza sírodat, aki szívében-lelkében
hordja emléked, akinek számára most is élsz.
Nagyon szeretném azt gondolni, hogy mindez valóban csak
véletlenül történik. Annyira nem szeretném azt hinni, hogy az
emberek idáig jutottak. Már nem számít semmi? Vagy a hozzátartozónak akartak fájdalmat okozni, s ezt találták a legjobb
megoldásnak? Közlöm, sikerült, ha ez volt a cél, eljutott hozzám.
De én nem szeretném ezeket gondolni! Nem akarom azt
hinni, hogy valaki kimegy a temetôbe, s nem a saját halottja
sírját gondozza, hanem valaki másét rongálja (mondjuk szétszedi a rajta lévô mécsestartót). Miért?
Nem akarom azt hinni, hogy ezt valaki valóban megteszi.
Biztosan véletlenül történt, nem szándékosan. De vajon miért
nyúlt hozzá? Talán gyertyát szeretett volna ott gyújtani? Nem
hinném!
Kérem, tiszteljük egymást, egymás halottjait, emlékét anynyira és úgy, hogy annak aki még itt van, hadd legyen elegendô

Fôzzünk játszóteret!
Az akció 2009. augusztus 15-ig tart!
Gyûjtsük a Knorr Delikát8 termék vonalkódjait és nyerjünk játszóteret gyermekeinknek!
2009-ben 6 játszóteret sorsolnak ki, 1 további játszóteret a legtöbb pályázatot beküldô település nyer, egy pedig automatikusan azé a településé lesz, ahonnan a lakosság számához viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik. Minél több pályázattal indul
egy-egy település, annál nagyobb az esélye, hogy a 6 regionális sorsolás valamelyikén a szerencsés nyertesek között szerepel, illetve az utolsó 2 játszótérért folytatott küzdelemben is az
élre törhet. A vonalkódok leadhatók az óvodában, iskolában,
mûvelôdési házban, és a családi vegyesboltokban.
A játék állása megtekinthetô a www.delikat.hu weboldalon.
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A felsôsök szintén sorversenyekben, tréfás, játékos csapatversenyekben versengtek. A felsôs csapatok labdarúgó mérkôzésen küzdöttek a Sajnovics kupáért.
A Polgárôrség szervezésében kerékpárverseny zajlott, melyen diákjaink egy általuk kijelölt akadálypályán haladtak végig. Elméleti tudásból is számot kellett adniuk, tesztlap kitöltésével. Külön értékelték az alsósok, illetve a felsôsök teljesítményét. Nagyon szépen köszönjük aktív közremûködésüket, a gyerekeknek kiosztott jutalom csokoládét, de legfôképpen azt, hogy segítségünkre voltak. Köszönjük Cifka Julika
néninek, Andorffy Andrea néninek és Juditnak, Téglás Lajosnak és Gucsek Lászlónak a segítséget, a jókedvû bíztatást.
Ugyancsak köszönetet mondunk a Családsegítô Szolgálat
munkatársainak, akik segítették a csapat és sportversenyek lebonyolítását. Köszönjük a Szülôi Munkaközösség támogatását, valamint a Viki ABC-nek és a Családi Boltnak a felajánlott
édességeket, melyet jutalomként osztottunk ki a gyerekeknek
a megérdemelt oklevelek mellé.

ISKOLAI HÍREK
Május 22-én iskolánk részt vett Válon a Vajda János szavalóversenyen. (Vajda János Vál szülötte, az ô emlékére rendezik
meg minden évben a Vajda Napokat, ennek egyik iskolai rendezvénye a szavalóverseny, melyen évek óta részt veszünk.)
Az idén 6 tanuló képviselte iskolánkat, dicséret illeti ôket.
Az 1. osztályból Takács Réka II. helyezést ért el,
a 2. osztályt Szilágyi Szabolcs képviselte, emléklapot kapott,
a 3. osztályból Májer Milán a zsûri dicséretét és különdíját
nyerte el.
A 4. osztályt Erdélyi Kristóf képviselte, emléklapot kapott,
a 6. osztályt Koczkás Eszter képviselte, emléklapot kapott,
a 8. osztályt Gladcsenkó Georgina képviselte, emléklapot kapott.
Gratulálunk és örülünk annak, hogy méltóképpen képviselték iskolánkat.
Május 27-én lezajlott az Országos Kompetenciamérés. Iskolánk 4., 6. és 8. osztályos tanulói - az ország többi évfolyamához hasonlóan - ugyanabban az idôben írták meg az országos felmérést. A felmérésrôl tájékoztatást kaptak a szülôk, az
érintett tanulók. A törvényességi felügyeletet minôségbiztos
látta el, diákjaink rendkívül fegyelmezetten viselkedtek. A nap
megszervezéséért, annak lebonyolításáért dicséretet kaptunk.
A tanulói névkártyák segítségével, melyen a gyermek mérési azonosítója szerepel, a kedves szülôk is tudják majd ellenôrizni gyermekeik munkáját a www.oh.gov.hu internetcímen.
Lezajlottak az osztálykirándulások. A gyerekek fáradtan,
de tele szép élményekkel tértek haza.

Június 7-én indultak Erdélybe azok a diákok, akik a Benedek Elek mesemondó versenyen I. helyezést értek el. Jól érezték magukat és méltón képviselték iskolánkat. Kísérôik Kosaras Péter Ákos igazgató úr, Kalamár Domokos tanár úr és Pók
Endréné tanítónô voltak.
Tanévzáró ünnepélyünk június 13-án délelôtt 10 órai kezdettel volt az iskola udvarán.
Mégegyszer szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik a tanév folyamán iskolánknak, ezáltal diákjainknak bármiféle segítséget, támogatást nyújtottak, adtak. Figyelemmel
kísérték munkánkat, valamilyen módon részt vettek az iskola
életében. Köszönjük szépen Gergics Zsuzsannának a felajánlott virágokat, melyet a 6. osztályos lányok ügyesen elültettek,
ezzel díszítve iskolánkat.
Külön mondunk köszönetet a karbantartó brigádnak az
egész évi munkájukért.
Az újság elôzô számában már elköszöntem a búcsúzó 8.
osztályos diákjainktól. Kívánom, hogy álmaitok valóra váljanak, sikeres, elégedett életet élhessetek. Fogadjátok tôlem szeretettel e néhány sort, ha lehet, vigyétek a szívetekben, ôrizzétek, talán segít a nehéz napokban.
„Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törôdnek velem;
Erôs leszek, mert olyan sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem;

Néhány versenyeredmény:
Kleman Noémi 1. osztályos tanuló, aki szintén részt vett a
Teki-totó elnevezésû országos matematika versenye, ezüst minôsítést kapott. Gratulálunk.
Petz András 8. osztályos tanulónk az Egerben megrendezett országos kémia versenyen képviselte iskolánkat Stampel
Erzsébet tanárnô kíséretében. Ehhez is gratulálunk.
A Kvalitás Oktatási és Ifjúsági Centrum által szervezett országos levelezôs versenyen a következô eredményeket értük el:
Matematika tantárgyból:
Szekeres Szabolcs (2. oszt.)
7. helyezést
Szabó Réka (2. oszt.)
10. helyezést
Boldizsár Botond (2. oszt.)
11. helyezést
Pajer Márk (2. oszt.)
20. helyezést
Szilágyi Szabolcs (2. oszt.)
23. helyezést ért el.
Magyar nyelv tantárgyból
Milichovszky Julianna Zita (2. oszt.)

Barátja leszek mindenkinek – ellenségnek, társtalannak;
Ajándékozom s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felmérek és nevetek, és szeretek, és magasba emelek.”

4. helyezést ért el.

Az Elsô Országos Könyvmolyképzô kurzuson nyújtott teljesítményéért Falusi Csenge és Gál Máté 3. osztályos tanulókat
a Könyvmolyok Kiváló Mesterévé avatták.

Kívánok minden kedves szülônek, diáknak, az iskola valamennyi dolgozójának és kedves kollégáimnak jó pihenést, kellemes szép nyarat a szeptemberi viszontlátásig.

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia levelezôs tanulmányi versenyének országos döntôjén, természetismeret
tantárgyból Pajer Balázs 3. oszt. tanulónk 19. helyezést ért el.

Az Univer pontgyûjtô akcióban iskolánk 5 db. kosárlabdát
nyert. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a SULIPONTOK
gyûjtésében. Az Univer sikeres akciója szeptembertôl újra indul, kérjük továbbra is gondoljanak ránk! (Az akció részleteit
megismerhetik a termékek csomagolásán és a www.univer.hu
honlapon.)

Kis Vakond Tanodája Országos Kompetenciafejlesztô Versenyén, matematika tantárgyból a következô helyezéseket értük el:
Halenár Gergely (1. oszt.)
17. hely
Pungor Emese Kinga (1. oszt.)
64. hely
Halenár Henrietta (3. oszt.)
71. hely

Somfai Sándorné igazgató-helyettes

Használt sütôolaj leadására

Május 28-án került sor a hagyományos Sajnovics Emléknap megrendezésére, melyet ebben az évben a Gyermeknappal
együtt ünnepeltünk. A Sajnovics-szobornál rövid ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra került sor. Sor került a hagyományos Sajnovics kupa megrendezésére, illetve az érte való versengésre is.
Az alsó tagozatosok vegyes csoportokat alkottak, így vettek részt mindenféle játékos csapat- és sorversenyekben.

továbbra is lehetôség van az óvoda belsô udvarából nyíló, a
tornaterem mellett lévô raktárban. Kérjük, csak szûrt olajat
öntsenek a tartályba! Köszönjük, hogy óvja a környezetet!
8

A 2009-ben ballagó nyolcadikosok, és osztályfônökük, Csernelyné Tengely Ágnes
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Blockflöte: 13 alkalom
Helyszínek: Tordas, Gyúró, Székesfehérvár, Sárosd, Sárbogárd, Budapest

A MÛVÉSZETOKTATÁS HÍREI
(részlet a 2008/09. tanév végi beszámolóból)

Vonósok: 14 alkalom
Helyszínek: Tordas, Gyúró, Budapest, Bonyhád

A „Kiválóra minôsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” cím szellemében és elôírásai szerint indítottuk el a
2008-09. tanévet.
A minôsítés két mûvészeti ágra (zene, tánc) vonatkozott,
pontosan megjelölve a tanszakokat (furulya, népi furulya, népi
bôgô, népi brácsa, népi hegedû, tambura, népi ének, szolfézs,
ütô, zenetörténet-zeneirodalom, néptánc), mely alapján ebben
a tanévben is rendben elindult az oktatás.

Néptánc: 32 alkalom
Helyszínek: Tordas, Gyúró, Budapest, Martonvásár, Seregélyes, Balatonboglár, Székesfehérvár, Békéscsaba, Szarvas, Budakalász, Opole (Lengyelország)
EREDMÉNYEK, ELISMERÉSEK

STATISZTIKA

Megyei és az országos versenyek:
Országos Népzenei Találkozó, Bonyhád
Parázs zenekar „Nívó díj”: Darabos Eszter, Cseh-Szombathy
Orsolya, Somlói Tamás és Liber Flóra (népi ének)

A mûvészeti iskolába beiratkozottak száma: 98 fô
Az év közben kiiratkozottak száma: 4 fô
Végzett: 94 fô
Egy szakosok: 74 fô
Két szakosok: 20 fô
Nem helyi lakos, nem a tordasi általános iskolába jár: 10 fô
iskolás, 2 fô óvodás.
Nem helyi lakos, a tordasi általános iskolába jár: 2 fô (Gyúrót
nem tekintjük külön településnek!)
Elôképzôn tanulók /EK v. HEK/: 28 fô
Alapfokon tanulók /A/: 80 fô
Továbbképzôn tanulók /TK/: 9 fô
Fô tanszakosok: zene 49 fô, néptánc 42 fô
Más településrô bejárók: Martonvásár, Budapest, Vál, Gyúró,
Székesfehérvár, Baracska, Sóskút, Érd
Állami normatívát más intézmény kapta: 3 fô

Országos Szólótánc verseny, Békéscsaba (felnôtt):
„Junior díj”: Salamon Gáspár
A Fejér Megyei Népdaléneklési verseny, Mór
Ezüst: Erdélyi Kristóf, Benkei Sára, Antal Luca, Nyárády
Szabolcs, Kankalin énekegyüttes
Arany: Lókötôk énekegyüttes
Kiemelt Arany: Dudás Eszter
Gyermek Szólótáncverseny országos döntô és tanulmányi
verseny
elsô korcsoport Kerényi Nóra és Kalamár Botond III. díj és
„Pántlikás és Bokrétás” cím, Konczos Vince és Somlói Luca
„Különdíj”,
negyedik korcsoport Szabó Kincsô, Oláh Balázs 10. helyezés

FELLÉPÉSEK, SZEREPLÉSEK, FESZTIVÁLOK
Népi ének, népi furulya citera szak: 40 alkalom
Helyszínek: Tordas, Székesfehérvár, Besnyô, Budapest, Vál,
Bicske, Sárbogárd, Gyúró, Opole, Seregélyes, Balatonboglár

XIII. MÉTA Fesztivál, Balatonboglár
Pillikék (2. csoport) és a Tûzifa citera zenekar „A” korcsoport
1. helyezés (24 gyermek)
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ELISMERÉSEK, DÍJAK, JUTALMAK

Somlói Tamás: népzene szakon nyújtott szorgalmáért, színvonalas teljesítményéért + igazgatói dicséret

AZ ÉV MÛVÉSZDIÁKJAI
Darabos Eszter: több éves kimagasló mûvészi összteljesítményért + igazgatói dicséret (abbahagyja tanulmányait, végzôs)

KISMÛVÉSZDIÁKOK
Konczos Vince: országos szintû szólótáncosi teljesítményéért
+ igazgatói dicséret

Szabó Kincsô: több éves kimagasló néptánc teljesítményéért
+ igazgatói dicséret, a Táncmûvészeti Fôiskolára, táncmûvészeti pályára felvételt nyert

Somlói Luca: országos szintû szólótáncosi teljesítményéért +
igazgatói dicséret

Oláh Balázs: több éves kimagasló néptánc teljesítményéért
+ igazgatói dicséret, a Táncmûvészeti Fôiskolára, táncmûvészeti pályára felvételt nyert

Kalamár Botond: országos szintû szólótáncosi teljesítményéért
+ igazgatói dicséret
Kerényi Nóra, országos szintû szólótáncosi teljesítményéért +
igazgatói dicséret

MÛVÉSZDIÁKOK
Cseh-Szombathy Orsolya: népzene és néptánc szakon nyújtott
kitartó, színvonalas tanulmányaiért + igazgatói dicséret

Néptánc: MÉTA fesztiválon szereplôk (22 fô néptáncos)
igazgatói dicséret
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EMLÉKTÁNYÉRT kapnak kiváló munkájukért, szorgalmukért, ami egyben igazgatói dicsérettel jár:

Kitartást, méltóságot, emberi tartást, érzékenységet ad a
mûvészetek szeretete és ápolása, ami felvértez bennünket a
minket körülvevô világ elviselésére is. Úgy gondolom, sikerélménnyel gazdagodhattak azok a növendékek, akik bekapcsolódtak a mûvészetoktatásba.

Szabó Réka: blockflöte szakon elért megyei II. helyezéséért és
néptánc teljesítményéért
Dudás Eszter: citera szakon és népi ének versenyen elért megyei kiemelt arany fokozatú teljesítményéért

Köszönjük a fenntartónak (önkormányzat), hogy felismeri
a mûvészet megtartó erejét, s felvállalja ezen iskolatípus fenntartását!

Sárossy Gyula: népi furulya szakon és a Lókötôk énekegyüttes
tagjaként mûvészi összteljesítményéért

Tartalmas nyaralást, testi-lelki épülést kívánok minden
gyermeknek, pedagógusnak és szülônek!

Kerényi Tamás: néptánc szakon és a Lókötôk énekegyüttes
tagjaként mûvészi összteljesítményéért

Németh Ildikó intézményegység-vezetô

SZAKTANÁRI DÍCSÉRET

Közérdekû információk:

Sárossy Sarolta, Dudás Eszter, Pápai Áron táncosok zenekíséretéért (CD)

PÓTFELVÉTELI: 2009. szeptember 1-4.
Beiratkozásnál elônyben részesítjük a régebbi növendékeinket,
az újak végleges felvételét csak a pótfelvételi után, szeptember második hetében tesszük közzé.

Antal Luca, Benkei Sára, Nyárády Szabolcs – Megyei Népdaléneklési versenyen elért EZÜST fokozatért

Ismét megrendezzük a VII. Szûcs Béla tánctábort augusztus
25-29. között, melyre várjuk a mûvészetoktatás tanulóit is,
akiknek a részvétele ingyenes! Nemcsak tánc, hanem zene és
kézmûves oktatás is lesz!

Blockflöte: Kovács Nikol, Boldizsár Botond, Tóth Mihály,
Cselikovics János, Falusi Csenge, Benedek Kata, Flikinger
Mirjam, Kónya Kitti, Gladcsenkó Georgina, Kalmár Magdolna, Láng Fanni

Kérjük, a kintlévô hangszereket, jelmezeket, folklórismeret
könyveket és egyéb eszközöket beadni, vagy aláírási nyilatkozattal kölcsönözni a nyárra. Ezek visszaszolgáltatása 2009. június 18. csütörtök reggel 9 órától du. 17 óráig!

Citera, népi ének: Antal Luca, Benkei Sára
Néptánc: Sebestyén Eszter, Kiss Annabella, Kerényi Tamás,
Cseh-Szombathy Orsolya, Somlói Dorottya

Tordas Község Önkormányzata
AMATÔR FOTÓPÁLYÁZATOT
hirdet, két kategóriában, az alábbiak szerint:

SZAKIRÁNYBAN TOVÁBBTANULÓ NÖVENDÉKEK
Nyárády Szabolcs, népi ének szakos – Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Budapest) + felvételt nyert a magyar Rádió Gyermekkórusába

1. kategória: Tordas Község mai arculatát, hangulatát, nevezetességeit bemutató kép
A pályázaton 6 db 15 x 21 cm méretû, színes, saját készítésû
képpel lehet részt venni, amelyet más pályázatra nem nyújtottak be.

Szabó Kincsô, néptánc szakos – Magyar Táncmûvészeti Fôiskola néptánc szak

2. kategória: Tordas Község múltját bemutató kép
A pályázaton színes, vagy fekete-fehér, korábban készült képpel lehet részt venni

Oláh Balázs néptánc szakos – Magyar Táncmûvészeti Fôiskola
néptánc szak
CSOPORTOS ELISMERÉS

A pályázó hozzájárul, hogy a vonatkozó törvényben meghatározottak szerint a pályázatra benyújtott fotókat Tordas Község Önkormányzata nyilvánosságra hozza, azokat a település
kiadványaiban ellenérték nélkül, szabadon felhasználja.

ÖRÖKSÉG SERLEG a Tordasi Pillikék gyermek Néptánccsoportnak Falvak Kultúrájáért Alapítvány adományaként
SZÜLÔK MUNKÁJA

A pályázat elbírálását 5 tagú zsûri végzi.

A társadalmi munka, a nem számszerûsíthetô támogatás ebben az évben kiemelten jelentkezett a személyszállítások és a
10 éves Pillikék jubileuma miatt! Ez megerôsíti az iskolaforma
létjogosultságát, a szülôk erôn felül, rengeteget áldoznak a mûvészetoktatásra!
Barbarics Viktória (jelmez varrás, szállítás), Tusnády Paula
(jelmez varrás, mûsorok, szállítás), Sármásy Mária (varrás, javítás), Salamon Sarolta (szállítás), Sárossy szülôk (szállítás),
Antal Béla (szállítás), Pápai szülôk (szállítás), Násztor András
(autó kölcsönzés, szállítás), Szilágyi család (szállítás), Kovács
család (szállítás), Turú család (szállítás, adomány), Teszár család (grafikai munkák, szóróanyagok szerkesztése, pályázatírás), és a zenészek ingyenes muzsikálása rendezvényeinken
(Liber Endre, Boldizsár József, Tûz Lángja zenekar és saját
tanáraink).

Az 1. kategória díjai:
Elsô díj:
20 000 Ft
Második díj:
15 000 Ft
Harmadik díj:
10 000 Ft

2. kategória díjai:
Elsô díj:
12 000 Ft
Második díj:
8 000 Ft
Harmadik díj:
4 000 Ft

A zsûri további díjazást is megállapíthat.

MEGHOSSZABBÍTVA!
A pályázat postára adásának határideje: 2009. augusztus 31.
Beküldési cím: Tordas Község Önkormányzata
„FOTÓPÁLYÁZAT”
2463 Tordas, Szabadság u. 87.
A borítékon jeligét és a kategóriát kell megadni, nevet, címet ráírni TILOS! A képek hátoldalára csak a jeligét kell írni,
az 1. kategóriában ezen felül 1-6-ig kell megszámozni a képeket.

„Aki megszállottan és eltökélten akar valamit az életben, annak még az erôszakra hajló világ is ki van szolgáltatva”
Csoóri Sándor
E gondolat vezérelt bennünket ebben a tanévben.
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Mesevár hírei (óvodai hírek)

Május 15-én Alcsútra mentünk kirándulni az arborétumba.
Megcsodáltuk a nyíló virágokat, a különleges bokrokat, hatalmas fákat, hallgattuk a madarak énekét. Útközben egy tisztáson aztán elôkerült a hátizsákból az elemózsia, és jóízûen megtízóraiztunk. Ezen a délutánon persze hogy nem kellett senkit
sem altatgatni.
Május 22-én közös gyermeknapot tartottunk a szülôkkel. A
csapat- és egyéni versenyek mellett ki lehetett próbálni a május
elsején jól bevált ügyességi játékokat gyermekeknek és szülôknek egyaránt. Közben falatoztunk is a sok behozott süteménybôl, palacsintából. Amíg mi játszottunk, a szülôk egy
csoportja a dajka nénikkel egy jó nagy bográcsban paprikás
krumplit készített. A délelôtt csúcspontja a bábelôadás volt.
Gyermekek és felnôttek a tornaterembe vonultak és együtt
nézték meg a Meseerdô Bábszínház Róka koma póruljár címû
elôadását. Mire vége lett, elkészült az ebéd is, amit közösen
fogyasztottunk el az udvaron. Ebéd után minden gyermek kapott egy jégkrémet a Gladcsenkó szülôktôl. Köszönjük nekik
is, és minden szülônek, aki süteményt, gyümölcsöt, szörpöt
hozott, s aki velünk ünnepelte a gyermeknapot.
Május 29-én, az évzárón mindkét csoport egy kis mûsorban
mutatta be az év során megismert dalokat, verseket, játékokat,
és ünnepélyes keretek közt vettünk búcsút nagycsoportosainktól.

A tavasz az óvodában is a programok sokaságát hozta magával.
Április 30-án a nagycsoportosok vendégségben voltak az
iskolában az elsô osztályosoknál. A gyermekek - óvodások és
iskolások - nagy örömmel, és izgalommal üdvözölték egymást, az elsôsök a házigazda vendégszeretetével kalauzolták
az ovisokat. Még ezen a napon az óvodás fiúk „nagy titokban”
májusfát állítottak a lányoknak, amit aztán együtt körbe táncoltunk. A lányok „vendégséget” csaptak, és közösen sütiztünk.
Május 4-én a Csibe csoport, 5-én a Gomba csoport ünnepelte az édesanyákat meghitt, bensôséges ünnepélyen. A gyermekek verssel, dallal, virággal, maguk készítette ajándékkal,
kis szerény vendéglátással kedveskedtek az anyukáknak, nagymamáknak.
Ezen a héten megtörtént a beiratkozás a 2009-2010-es nevelési évre.
Május 8-án Magdi tanító néni meglátogatta a „nagyokat”,
leendô elsôseit.
Május 11-én Kunsági apuka és anyuka szervezésében egy hogy is nevezzem? - jármû bemutatón vettünk részt a sportpályán. Nem is igazán megfelelô szót találtam rá, ugyanis a
lényege az volt, hogy mindenre fel lehetett ülni, mászni, kormányozni, nyomkodni, még szirénázni is. Volt itt traktor, motorkerékpár, polgárôr autó, tûzoltókocsi, kamion, autóbusz, és
volt boldog futkosás is! Egyik jármûrôl le, a másikra fel. Amikor már jól kifáradt a társaság, Marci anyukája, Barbi, még
üdítôvel is megvendégelt bennünket, majd a kiállított busszal
tértünk vissza az óvodába. Köszönjük a szervezôknek, és a
jármûvüket rendelkezésünkre bocsátóknak (id. Halenár Jenô,
Németh József, Tóth Szabolcs, Popelka Zsolt, Gladcsenkó
László, Turda Sándor, Papp László, Vasvári Pál, Szeidl Antal),
hogy ilyen különleges élményt nyújtottak gyermekeinknek.

Cigány Zoltánné, kolléganônk minisztériumi elismerésben
részesült, „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET”
kapott, melyhez meleg szeretettel, szívbôl gratulálunk.
Végezetül pedig kívánok kellemes nyarat, jó pihenést, tartalmas együttlétet minden gyermekünknek, és szüleiknek, kikapcsolódást és feltöltôdést a következô nevelési évre kollégáimnak.
Farkas Istvánné óvónô
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Czigány Zoltánné, Kati néni kitüntetése
Czigány Zoltánné, Kati néni 2009. március 31-én a Magyar
Köztársaság Oktatási és Kulturális Miniszterétôl, a gyermekek
szolgálatában eltöltött több évtizedes munkája jutalmául
PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM kitüntetést kapott. A díjat az óvodai ballagáson vette át. Gratulálunk!
Juhász Csaba polgármester

PEDAGÓGUSOKRÓL, AZ ELISMERÉS HANGJÁN

TOMAN ILONA KITÜNTETÉSE

A Megyeháza dísztermében rendezett ünnepségen Balogh
Ibolya elnök köszöntötte az intézmények képviselôit, majd kitüntetéseket adtak át.
Bicskei és sárbogárdi pedagógusok, diákok mûsorral köszöntötték a megyei fenntartású oktatási intézmények képviselôit a pedagógusnapi ünnepségen. Balogh Ibolya közgyûlési
elnök az elismerés, köszönet tolmácsolása mellett hangsúlyozta az intézményeket sújtó problémákat, és türelmet kért.

A Magyar Köztársaság oktatási és kulturális minisztere a
2009. évi Pedagógus Nap alkalmából azoknak a pedagógusoknak, akik nevelô-oktató, fejlesztô munkájuk során kiemelkedô eredményességgel, odaadással tevékenykedtek a hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû, szociális,
egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylô
gyermekek, tanulók segítésében, Teleki Blanka-díjat adományozott. A Teleki Blanka-díjat elsô alkalommal 2008-ban
nyerhettek el a pedagógusok.
Az „esélyt teremtô pedagógusok” bruttó 300.000 forintos
pénzjutalomban részesültek, és oklevelet, illetve plakettet vehettek át.
Büszkék lehetünk arra, hogy egy Tordason élô pedagógus
is kiérdemelte ezt a kitüntetést!
Toman Ilona négy évtizedes pedagógusi pályafutásához és
a kitüntetéshez a Képviselô-testület nevében gratulálok.

Toman Ilona, a martonvásári Beethoven Általános Iskola
tanára a Teleki Blanka-díjat Budapesten vette át. A tanárnô
oligofrén-pedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus, késôbb történelem és állampolgári ismeretek szakon is diplomát
szerzett. Tanított Velencén, Veszprémben, négy évtizedes pályája nagy részét a martonvásári Beethoven iskolában töltötte
el. A gyermekek iránti elkötelezettsége mellett helytörténeti
kutatásaiért és közösségi munkájáért tisztelik.
(Fejér Megyei Hírlap, 2009. június 4.)

Juhász Csaba polgármester
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A KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
MUNKATÁRSAINAK KÖSZÖNTÉSE
A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI
Megbecsült mûvészet

A Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda idén
immáron második alkalommal szervezte meg a baracskai Faluházban a folyamatosan bôvülô számú kistérségi fenntartású
közoktatási intézmények pedagógusnapi ünnepét. A baracskai,
gyúrói, martonvásári alapítványi, ráckeresztúri és tordasi óvodák, továbbá a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola mintegy 70 fôs csapatát a kistérség valamennyi polgármestere (Baracska esetén alpolgármester asszonya) megtisztelte jelenlétével.
A helyi óvodás csöppek kedves verseit követôen az általános iskola fiataljai örvendeztették meg az ünnepelteket a gitárkíséret mellett elôadott örökérvényû és világsikerû „For ever
young” címû dalukkal. Ezt követôen a Társulás elnöke, Kiss
Gábor köszöntötte a megjelenteket, kifejezve háláját a megjelenteknek a könnyûnek nem nevezhetô feltételek között végzett áldozatos és sikeres munkájukért. Baracska alpolgármestere, Pintérné Brenyó Piroska szakmabeliként is értékelte és
dicsérte azt a tevékenységet, melyet a jelenlévô pedagógusok
végeznek a jövô generációjának nevelése, okítása terén. Ónody
Miklós, Ráckeresztúr polgármestere egyetértve az elismerô
szavakkal, külön megköszönte települése tagóvodavezetôjének, Baki Bálintnénak a munkáját.
Ezt követôen az intézményvezetôk intéztek pár szót az ünnepeltekhez. Némethné Keszthelyi Andrea, a Szent László
Regionális Óvoda intézményvezetôje Pátkai Istvánnét 25 éves,
Szabadi Pálnét 30 éves jubileuma és Búza Jánosnét nyugdíjba
vonulása alkalmából köszöntötte, végül megköszönte Szaniszló Elemérné több éves eredményes logopédiai munkáját a baracskai óvodások fejlesztése terén. Majd Kárpáthegyi Józsefné, a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatónôje
üdvözölte munkatársait, miközben elismeréssel adózott Adorjánné Vadas Katalin és Moharosné Benkô Ágnes több évtizedes munkájáért. Az elôbbi 20 éves, az utóbbi pedig 15 éves
törzsgárda kitüntetésben részesült.
A rövid beszédeket pezsgôs koccintás követte, majd az ünnepeltek és résztvevôk – a martonvásári Postakocsi Vendéglô
üzemeltetôjének, Süle Rózsikának szokásos színvonalú és látványú hidegtálaival tele - fehér asztalnál, kellemes zene és beszélgetés mellett töltöttek el néhány fertály órát.
Miközben a szervezôk bíznak abban, hogy az érintettek
szívesen fogadták e szerény köszöntést is, már most, a rendezvény után az foglalkoztatja ôket, hogy jövôre hogyan és hol
fogják tudni üdvözölni a helyi pedagógus-társadalom megérdemelten ünnepelt tagjait. Reméljük, egyre többen lesznek, és
az újak is örömmel fogadják majd a hagyományos pedagógusnapi ünneplést.
Cserményi

„A szépség és az azt megtestesítô alkotás vágya elválaszthatatlan az embertôl, enélkül jószerivel nem sok örömet talál a
földön. Az ember megkívánja, megtalálja és befogadja a szépséget minden feltétel nélkül, csak azért, mert szépség, és áhitattal leborul elôtte, nem kérdezi, mire használható és mit lehet
rajta vásárolni.”
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
A mûvészet az ember éltetô ereje. Szükség van rá a mindennapokban ugyanúgy, mint az ünnepeken. Az önkifejezés,
az alkotás és a befogadás lételeme az embernek. Szerencsés az
a falu, amelyik ilyen sok mûvészeti vénával megáldott embert
mondhat lakójának. Büszkeségre adhat okot, hogy a legnagyobbaktól elkezdve generációkon át öröklôdik az útirány. A
befogadóknak is könnyû a dolga, hiszen saját falva kínálja tálcán a szépséget.
Kevés olyan hely van Magyarországon, ahol ennyi ember
ilyen színvonalon foglalkozik az alkotással és a mûvészet támogatásával. Kötelességünk mindig helyet biztosítani nekik a
programokban, a mindennapokban, hogy azok is láthassák és
értékelhessék, akiknek valójában készül. Lelkes közönség nélkül csupán üres héj maradna az egész. A tartalmat az adja meg,
ahogy a mûvészet az embert és a társadalmat formálja és terelgeti a hétköznapi valóságtól kicsit elrugaszkodott, de sokkal
színesebb úton, ami mindenkinek a javára válik.
Tisztelettel: Szabó Kata Borbála
A mûvelôdési ház programjai:
Tordasi Kulturális Napok:
Június 12-én, Kiállítás a tordasi képzômûvészek alkotásaiból
Június 13-án, Elôadás a Szabadtéri Színpadon számos elôadó
és intézmény részvételével: Mazsorett, Libalagzi (Pillikék),
jazz balett bemutató, mese, vers, néptánc, Parázs zenekar, szóló táncok, Tordasi Dalárda, blockflöte, Mérai táncok, Tûzifa
együttes, Tordasi Asszonykórus, Tordasi tánckör, disco tánc,
Százszorszép Martonvásár, meglepetés zenekar
Következô programjaink:
Tiszta Forrás Ifjúsági Tábor, 2009. június 15-19.
Helyszín: Gyúró, Iskola, „Tiszta Forrás” rendezvénysátor

Tisztelt Ügyfeleink!

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

2009. április 6-tól a Községháza
és a védônô telefonszámai a következôk:

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.

Központi telefonszám: 467-502
Adóügy közvetlen száma: 668-067
Fax közvetlen száma: 467-655
Védônô közvetlen száma: 668-034
A Víziközmû Intézmény ügyintézôje
a központi telefonszámon érhetô el.

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
egész oldal
20 000 Ft
fél oldal
12 000 Ft
negyed oldal
7 000 Ft
nyolcad oldal
4 000 Ft

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,
kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,
- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

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

Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.

Juhász Csaba polgármester
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Testzsírmérés

Egészségnap Tordason

Gyerek programok, aszfaltrajz-verseny az egészség jegyében

„Ne gyógyítsuk a betegséget, hanem elôzzük meg!”
(ismeretlen szerzô)

Egészségtesztek, játékos feladatok
Egészséges életmód tanácsok

Egészségnap Tordason
2009. július 8-án 10-tôl 18 óráig

Beszélgetés a hererákról és felismerésérôl
Beszélgetés az emlô önvizsgálatról, tanítása, tudnivalók az emlôdaganatról, filmvetítés.

A WHO (ENSZ Egészségügyi Világszervezet) definíciója
szerint: „Az egészség a teljes testi, érzelmi-értelmi és szociális
jóllét állapota, (az angol well-being fordítása) és nem csupán a
betegség vagy az elesettség hiánya.”

„Egymás között ôszintén” - teázással egybekötött beszélgetés
a rákbetegségrôl egy gyógyult szemével, (várjuk az érintetteket, családtagokat, vagy ismerôsöket).

Az egészségmegôrzés és egészségvédelem korunk egyik
legfontosabb feladata. A magyar lakosság egészségi állapota az
elmúlt három évtizedben drámai mértékben romlott.
Egyértelmûen súlyosbítja a lakosság egészségügyi kilátásait az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a munkanélküliség, a reáljövedelmek csökkenése, a lakosság széles rétegeit érintô elszegényedés. Mégis azt támasztják alá a hazai és
nemzetközi tapasztalatok, hogy van esély az egészségvédelemre.
Magyarország az európai lakossághoz képest elsô a szívés érrendszeri, illetve a daganatos betegségek okozta halálokokban. Nem kéne, hogy így legyen! A betegségek kialakulása 50-60 %-ban a helytelen életmód következménye.
Mi a cél? Az egészséges életmód kialakításának célja a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása. Illetve,
hogy a lakosság az egészsége megôrzése érdekében valamenynyi szûrôvizsgálaton részt vegyen! Nagyon sok betegség idejében felismerve gyógyítható, kezelhetô.
„A Rák Ellen, az emberért, a holnapért”Alapítvány, a Polgármesteri Hivatal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, az ÉFOÉSZ, a Vöröskereszt és sokan mások segítségével a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona szervezésében 2009. július 8-án nagyszabású Egészségnapot tartunk a prevenció (megelôzés) jegyében.
Ez a program a Gesztenyés út 1. szám alatt, illetve az otthon parkolójában lesz. Ide fog érkezni a szûrôkamion, ami behívóval rendelkezô nôk mammográfiás szûrését fogja végezni.
A mammográfiás szûrés kivételével, minden szûrés és
program mindenki számára beutaló nélkül és térítésmentesen
vehetô igénybe.

Reformétel illetve egészséges termékek és gyógytea bemutató
Méz vásárlási lehetôség
Gyümölcskert bemutató
Az otthon zöldség és gyümölcs faragójának munkáiból kiállítás
Arcfestés gyerekeknek
A délelôtt folyamán a Vöröskereszt elsôsegély bemutatót
tart az érdeklôdôknek.
Egész nap nagyon sok beszélgetés, tanácsadás segíti az
érdeklôdôket, mit tehetnek az egészségük megôrzésért, mindezt teljes ingyen!
12 órától a Gördülô tánccsoport tart bemutatót, ezt mindenkinek látnia kell!!!
14-órától Napsugár Anna jeltáncmûvész szórakoztat bennünket.
,,A Rák Ellen, az emberért, a holnapért”Alapítvány mindenkit szeretettel vár egy meleg ebédre.
Mozduljanak ki otthonukból, jöjjenek el hozzánk, és vegyék igénybe az egész napos egészségmegôrzô és felvilágosító
programokat!

Ízelítô a tervezett programokból, a teljesség igénye nélkül:

A faluban mûködô munkahelyek és iskola vezetôit kérjük,
népszerûsítsék egészségnapunkat, hiszen az ô felelôsségük is
dolgozóik, tanulóik egészségének megôrzése.

10-órakor
A programot Schubert Éva színmûvésznô az értelmi fogyatékossággal élôk jószolgálati nagykövete nyitja meg.

Hívják el a családtagjaikat, szomszédaikat, Gyúrón és Martonvásáron élô ismerôseiket is!

10 -órától elkezdôdik a mammográfiás szûrés a behívóval rendelkezô hölgyek részére.

Tegyünk együtt az egészségért, mert ez a legnagyobb kincsünk!

„Mozogjunk együtt” focimeccs az otthon pályáján, 2X20 percben. A kihívó csapat általános iskolai tanulók, sérült emberek
és otthon dolgozói válogatott, a kihívott Tordas vegyes csapata, mely többek közt polgármester, lelkészek, jegyzô, Fajtakísérleti Állomás vezetôje, iskola testnevelô tanára stb. áll.

Szeretettel várunk mindenkit!
Mezeiné Sánta Klára intézményvezetô

Babamasszírozás
Mozgáskuckó, szakszerû masszírozással

TORDAS.HU HÍRLEVÉL

Vérnyomásmérés

Az önkormányzati honlap új szolgáltatása április 14.
óta elérhetô a hírlevélre feliratkozók számára.
Ne maradjon le a legfrissebb információkról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Teszár Tamás alpolgármester

Vércukormérés
Melanóma szûrés, tanácsadás
Koleszterin mérés
COPD szûrés, tüdôkapacitás mérés
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nöke nyitotta meg. Elmondta, hogy örül a térségi civil együttmûködésnek, melynek fejlesztését lényegesnek tartja a térség
fejlôdése szempontjából. Martonvásár önkormányzata pályázatok kiírásával támogatja a civilszervezetek mûködését.
Elekes Zsuzsa: a Civil Szervezetek Regionális Szövetségének elnöke köszöntötte a konferenciát, és röviden ismertette a
CISZ célját és szolgáltatásait. Fontosnak tartja a szervezetek
közötti közös cél megtalálását és az együttmûködésben a
munkamegosztást.
Varga Endre a Veszprém Megyei Civil Ház vezetôje elôadást tartott a civilek és az önkormányzat közötti együttmûködésrôl. Kiemelte a kidolgozott stratégia fontosságát, az érintett
szervezetek eddigi tevékenységének megerôsítését, egységes
keretek, egyeztetett célok kialakítását. Az összefogás alapja
elsôsorban a közös hang megtalálása legyen. Az együttmûködés ne csupán szakmai, hanem területi, és a kistérségek szintjén is alakuljon ki. A civil szervezetek fô feladata a döntéshozatal elôkészítése, a civil érdekérvényesítés segítése és amenynyiben a feltételek adottak, önkormányzati feladatok átvállalása.
Szabó Tamás Ercsi polgármestere beszélt a helyi tapasztalatokról, a Kulturális Ifjúsági és Sport Közalapítványról, mely
kiemelten támogatja a településen a közösségi szintû rendezvényeket, amatôr mûvészeti mozgalmakat, szabadidôs és
sportrendezvényeket, az ifjúság közéletben való részvételének
fejlesztését célzó programokat, stb.
Szabó Mária a Természet Hangja címû lap fôszerkesztôje,
a Kistérségi Civil Kerekasztal (továbbiakban KCK) elnöke a
szervezet megalakulása körülményeit, mûködését, céljait ismertette. 14 civil szervezet képviselôje 2009. május 15-én alakította meg ercsi kistérségben a KCK-t. Közös cél: a térségben
mûködô civil szervezetek esélyegyelôségének, közös érdekképviseletének megteremtése, egyeztetô fórumok szervezése
az önkormányzattal, civil szervezetek közötti partnerség fejlesztése. A szervezet nem bejegyzett egyesületként, hanem informális úton mûködik.
Dr Szabó Anikó szervezetfejlesztési tanácsadó elôadásának
témája a partnerségi keretek közötti közös, nagyobb léptékû
fejlesztési program (civil stratégia) professzionális elôkészítése és megvalósítása. Várt eredmények: széleskörû civil szakmai együttmûködô körre épülô konszenzusos, kistérségi, fejlesztési ernyôstratégia; a kistérség szervezetei közti kommunikáció, együttes gondolkodás megerôsödése.
Kovács György a Civil Szervezetek Regionális Szövetségének programvezetôje hozzászólásában rámutatott arra, hogy
fontos a hitelesség, hogy mások számára is átláthatóvá tegyük
programjainkat, döntéseinkben legyünk következetesek, vonjunk be minél több embert. Használjuk ki és ôrizzük a helyi
értékeket (tárgyi, szellemi hagyományok).
Szendrôi Júlia (vidékfejlesztési irodavezetô, VölgyVidék
Közösség) Lehetôségek, feltételek, feladatok a LEADER
támogatások kapcsán címmel tartotta meg hozzászólását. A
pályázat elôreláthatólag az ôsz folyamán kerül kiírásra és
2013-ig 260 millió Ft költhetô el a két völgyben (Szent László
Völgy és Váli Völgy). Ebben a pályázatban lehetôség van az
önkormányzatok és a civilek együttmûködésére és a térségi
összefogásra.
A konferenciát Salamon Ferencné projektvezetô összegzése zárta. A projekt tevékenységei (civilfórum, képzés, tapasztalatcsere, pályázatíró tréning) során kiderült, hogy az összefogás, az együttmûködés igénye megvan a szervezetekben, de a
jól mûködô hálózattá válás még sok idôt és komoly munkát
igényel. Szükség van a továbblépésre, a térségben egy közös
civil stratégia kialakítására. Megállapította, hogy a konferencia
elôadóitól nagyon sokat segítséget kaptak ehhez az elôrelépéshez.
A projekt záró-rendezvényeként május 30-án délután került
sor a MTA Kutató Intézet Parkjában – a szigeten – a Partnerségi Kör szervezeteinek közremûködésével rendezett IV. Civil
Fesztiválra. A konferencián 35 fô, a fesztiválon mintegy 800 fô
(300 fô aktív résztvevô és 500 fô érdeklôdô) jelent meg.

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Itt a nyár, és nyáron minden másképp van. Másképp olvassuk a híreket, mással ütjük el az idôt, máshova járunk szórakozni is. Internet persze ilyenkor is van. A nyári hónapokban
internetezéssel eltöltött idô ma már alig marad el az év más
idôszakaihoz képest. Lássuk, merre induljunk!
1. www.hirmatrix.hu - A Népszabadság Online egy alternatív
címlapja, ami vizuálisan színes négyszögekként jeleníti meg a
cikkeket, blogbejegyzéseket és a videókat. A dobozok mérete
a hírek pillanatnyi forgalmát, a színkód az egyes témákat jelöli.
Az élénkebb színek a nézettség növekedését jelölik, ha pedig
egy szín elsötétül, az csökkenésre utal. Az ötlet jó, kár hogy
egy az egyben innen másolták: www.newsmap.jp
2. www.ebike.hu – Ha nyár, akkor bringázás. Ha nincs meg
minden kellék a túrához, hiányzik egy fékkar, kormánymarkolat, vesemelegítô vagy tetôcsomagtartóhoz keresztrúd, akkor
itt érdemes körülnézni.
3. http://lego.blog.hu – Legózni felnôttként is jó, mondja a
blog és igaza van. Nagyon komoly kreációk vannak itt is:
www.brickshelf.com. Ez pedig egy LEGO webshop, ha valami
hiányozna a készletbôl: www.legobolt.hu.
4. www.veledutaztam.hu – A VeleduTaztam egy vicces nevû
közösségi oldal. Az ország bármely pontján élô utasnak lehetôséget kínál új útitársak megismerésére, elvesztett ismeretlenek felkutatására. Amúgy meg mindenféle tömegközeledési
info egy helyen.
5. www.ongo.hu – Ha messzebbre is utaznánk, de továbbra
sem vagyunk kíváncsiak újságírók vagy utazási irodák szerkesztett tartalmaira, inkább más utasok tapasztalatait, fotóit,
útleírásait és élményeit olvasnánk, akkor az index közösségi
utazási portálját nekünk találták ki.
6. www.utcazene.hu – A veszprémi Utca Zene fesztivál site-ja,
programja. Tavalyi személyes tapasztalat alapján remek móka,
ajánlom mindenkinek. 2009. július 15-18.
7. www.fesztivalkatalogus.hu – Ha már fesztivál… Itt minden
összegyûjtve egy helyre, teljes nyári fesztiválkörkép letölthetô
egy pdf-ben: www.fesztivalkatalogus.hu/fesztivalkatalogus.pdf
8. www.budapestgyogyfurdoi.hu – Azoknak, akik a sok fesztivált kipihennék, jól jöhet egy összefoglaló a budapesti gyógyfürdôkrôl. Leírások, belépô árak, nyitva tartás, és egyéb hasznos információk.
9. www.otvenentul.hu – Magyarország elsô internetes portálja
az ezüst évek örömeirôl. Kimondottan 50 évesnél idôsebb internetezôknek szólnak a rovatok egészségrôl, kultúráról és a
szabadidô eltöltésérôl.
10. www.oreganeniked.hu – Mint minden ötlet, az Ötvenentúl
sem maradt egyedül. Hasonló gondolat valósul meg itt is, tessék tesztelni mindegyiket, összehasonlítani és ítéletet mondani.
Szabó Erik, erik_szabo@hotmail.com

Civil konferencia Martonvásáron
A konferencia megszervezésére abból az alkalomból került
sor, hogy a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány, a Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület, Zöld Alapítvány Martonvásárért, „Jövôt nekik is Alapítvány” civil szervezetek együtt
pályáztak és nyertek a Nemzeti Civil Önszervezôdés, Szakmai
és Területi Együttmûködés Kollégium által kiírt pályázaton. A
sikeres projekt címe: a „Civil Kerekasztalok létrehozása, a
civil együttmûködés továbbfejlesztése és mûködtetése a Szent
László Völgyében”. A konferencia szervezôje a Martonvásári
Tehetséggondozó Alapítvány, levezetô elnöke Tóth Andrásné,
a Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület elnöke volt.
A konferenciát Kiss Gábor Martonvásár Város polgármestere, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás el-

Salamon Ferencné
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Az üröm gyomnövény árokparton, mezsgyéken, bokros száraz
helyeken található. Talajban nem válogat. (Tordas külterületén
gyakori.)

SOROZAT A VESZÉLYES
GYOMNÖVÉNYEKRÔL
(A nagy pollenadók)
POLLENEK a virágzó növények 15-20 mikron nagyságú
hímivarsejtjei. Virágzáskor nagy tömegben a levegôbe kerülnek, meleg, száraz, szeles idôben több száz kilométerre is eljutnak. Nagy koncentrációja allergiás tüneteket okozhat. Pl:
orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, bôrviszketés, könnyezés, köhögés.
Kora nyáron (május, június) a fûfélék és a termesztett gabonafélék pollenjei okoznak gondot.
A NYÁR (június, július, augusztus, szeptember) legveszélyesebb és legtöbb virágpollent adó gyomnövényei:
PARLAGFÛ (Ambrosia…); ÜRÖM (Artemisia…);
VADKENDER (Cannabis…)
PARLAGFÛ (Ambrosia artemisiifolia)
Mint gyom Magyarországon mindenütt elôfordul. Talajban
nem válogat. Az elhanyagolt, nem mûvelt területeket szônyegszerûen beborítja. Egyéves magról kelô gyom. Április-május
hónapban kezdôdik a magvak csírázása. Ezután egészen az
ôszi fagyokig folyamatosan kelhet. 20-150 cm-ig is megnôhet.
Egy kifejlett példány 50 000 – 60 000 db magot is érlelhet. A
magvak 40-50 évig is elfekszenek a talajban, megôrizve a csírázóképességüket. A parlagfû rendkívül „agresszív” és szapora
gyom. Pollenje a szénanátha leggyakoribb okozója.

Bolyhos szára 1,5 méterre is megnô. Alsó része elágazik és
elfásodik. Virágzás ideje: júliustól-októberig, virág színe: sárga. Egy kifejlett tô 50 000-70 000 db. magot is érlelhet, amely
apró 0,5-1,5 mm. Elsô évben a magról kelt példányok csak tôrózsát hoznak. Így mechanikai eszközökkel irthatjuk. Egyéb
helyeken az évelô töveket kaszával irthatjuk. Vegyszeres
gyomirtás, csak szakemberrel végezhetô, és csak az engedélyezett területen.
Vadkender: (Cannabis sativa ssp. Spontanea)
A kender az ember által legrégebben termesztett növény.
Hazánkban már 1198-ban említik. Nemesítésével kutatóintézetek is foglalkoztak. 1990-ig több ezer hektáron termelték és
több kendergyárban dolgozták fel. A vadkender e kultúrfajból
„kiszabadult” gyomnövény. Igen agresszív az ország egész területén megtalálható.

Virágzása június végén, júliustól kezdôdik és folyamatos
szeptember végéig. Virág színe: sárga.
Mechanikusan (kapa, kasza, stb.) vagy növényvédôszerekkel (gyomirtószerek) írtható. Kertekben célszerû kikapálni, út
mellett árokparton lekaszálni. Négy-öt kaszálással a virágzás
elmarad, folyamatos kapálás esetén a növények elpusztulnak.
A nem mûvelt területrôl 4-5 év múlva kiszorul. Helyét az
évelô növények veszik át. Tehát ha a kertet és utcát nem mûveljük, célszerû fûmaggal bevetni. Így nem lesz élettere a parlagfûnek. A vegyszeres növényvédelemrôl célszerû szakemberrel konzultálni.

Magról kelô, egyéves növény. Igen jellegzetes fojtó szaga
van. 2,5 méter magasra is megnôhet. Virágzási ideje: júliusaugusztus, a virág színe: zöld. A kender igen sok biológiailag
aktív anyagot tartalmaz, melyet befolyásol a fajta, klíma, talaj,
stb. A szántóterületen található vadkenderben igen csekély
pszichotróp hatású anyag van. Mint nagy pollenadó növény viszont igen veszélyes. Mechanikus eszközökkel irtani kell. A
vegyszeres irtást szakemberre bízzuk.
Jelenlegi idôjárási és környezeti hatásokat figyelve, a fent
megnevezett gyomok igen nagy területen kikeltek. Júliusaugusztus hónapban nagy pollentermelés várható. Ha a gyomokat nem írtjuk ki! Aki a növényeket nem ismeri, kérdezzen
meg egy FÖLD-MÛVEST!

ÜRÖM: Artemisia…
- egynyári üröm,
- fehér üröm,
- mezei üröm,
- seprû üröm,
- selymes üröm
Fekete üröm (Artemisia Vulgaris)
Magyarországon az üröm növényfaj közül a leggyakoribb
évelô gyomnövény. A nagymennyiségû virág pollenje allergiás
tüneteket okoz. Viszont a növény egyes részeit (virágzó hajtáscsúcs, gyökér) fûszer és gyógynövényként is felhasználják.

Közreadta: Derecskei János
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GYEREKOLDAL

RECEPT

Csukás István: Tanévzáró

Igen. Nem gondolom, hogy bármely recept kezdôdött már
ezekkel a szavakkal: hányás, hasmenés - még leírni is fura egy
ételajánló elôzményeként.
Hiteles és aktuális szeretnék maradni, ehhez viszont elengedhetetlen. Szóval, egy vírus söpört végig a családban, és hagyott maga után hányós, hasmenéses gyerekeket, mindettôl elgyengült apukát, hat palack infúziót és a frontot tartva, fájós
gyomrú anyukát. No ezzel a fájó gyomorral kellett volna ínycsiklandozó receptet találnom. Bármire gondoltam, a hideg
futkosott rajtam, ekkor azt találtam ki, amit elôször jóízûen tudok megenni, az lesz a havi ajánlatom.
A lányomnak nem volt ilyen kényes a gyomra. Miután jól
kihányta magát, rögtön vaddisznó pörköltrôl és sült csirkérôl
álmodozott. Mivel a vadisznót nem tudtam rögtön prezentálni
(azóta már pótoltuk), maradt a sült csirke. Egy konyhakész
csirkét sóval, fohagymával bedörzsöltem és 1 kg sóra fektetve
kb. 2 óra alatt piros ropogósra sütöttem. Miután ekkor még
csak a lányom tudott jóízûen enni, maradt a csirkébôl másnapra.
Lefejtettem a csirke melle húsát és felcsíkoztam. Kb. 60-70
dkg gombát megtisztítva, négy darabba vágtam és olivaolajon
megpároltam. Miután elfôtte a kieresztett levét, hozzá kevertem a csirkecsíkokat, 1/2 l fôzôtejszínt és 20 dkg kockára vágott trapista sajtot. Csak annyit hagytam rottyanni, míg a sajt
felolvadt. Kifôztem egy zacskó csavart tésztát, a tészta fôzôvizébôl pár evôkanállal hozzá kevertem a raguhoz, végül a kifôtt
tésztával összekevertem.
Tudom, ez nem álmaik netovábbja, bárki bármikor összedob hasonlót a hétvégi maradékból. Viszont én aznap nagyon
jót vacsoráztam.
Egy dolgot lehet köszönni az efféle vírusoknak, mindig
strandszezon elôtt találnak meg. Egy-két nap és az ember olyan
karcsú, mint lánykorában. Egy fogyókúra sem ér fel vele.
Végezetül jó étvágyat és nem utolsó sorban, vagy mégis jó
egészséget!
Kunsági Gabi

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
ôszig legyen ott a táska.

Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk boldog, bôrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.

Elô sárkány, elô labda,
szállj az égnél magasabbra.
Gyere állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.

Félre irka, félre táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
ôszig legyen ott lakása.

Így írtok ki:
Új királyunk lett
(elbeszélés egy tündér nevében)
Petôfi Sándor: János vitéz címû mûve alapján
Egyik nap furcsa dologra ébredtem. Fölkeltem és az ablakhoz siettem. Egy furcsa szerzet jött az országunkba. Piros öltözék volt rajta, haja barna, nem olyan mint az ittenieknek, és
olyan szomorú képet vágott, hogy majdnem sírva fakadtam,
ami persze tündéreknél elég ritka.
Lesiettem, de ott még ennél is ritkább kép fogadott. A férfi
aki jött, az elôtt a tó elôtt állt, amelyikben az élet vize hullámzik. Egy rózsát tartott a kezében, majd kisvártatva bedobta a
tóba. Hirtelen aranysárga fény kezdett vibrálni a tó felett, majd
egy tündérnek is beillô szép lányka bukkant fel a tó habzó tükrén. A férfi hihetetlen gyorsasággal rohant a habokba, és kihozta a leányt. Az én háromszáz évemmel még fiatal tündérnek bizonyulok, de szerintem még az ezerévesek sem láttak ilyet! A
nagy ámulatból kikerülve, eszembe jutott valami: hogy jutott
be a három kapun? Elhatároztam, hogy megnézem. Délután,
amíg a többiek a két új jövevényt kérdezgették, én elmentem,
hogy megnézzem, mi van az állatokkal, akik a kaput ôrzik.
Amikor odaértem, most életemben elôször, ahogy a földiek
mondják, könnybe lábadt a szemem. A sárkánygyík ott feküdt
holtan. A sárkány a kezdetek óta élt Tündérország kapuja elôtt,
és ôrizte azt. Én tízéves korom óta etetem. Úgy kezeltem, mintha a barátom és a háziállatom lenne egyszerre. Nem bírtam tovább, a következô kapuban az oroszlánok feküdtek. Ôket nem
én etettem, hanem a barátnôm, de az ô halálukat is a szívemre
vettem. S folytattam utam az elsô kapu felé. Felkészültem,
hogy a medvék is ott hevernek, s igazam is volt. A medvéket a
nagyapám etette, aki már vagy 10 000 éves. Nem birtam tovább nézni a halott állatokat, meg aztán nem is voltam olyan
jól, így visszamentem. Az otthoniak addigra már királlyá és
királytnôvé választották az újakat. Egyet gondoltam, s odamentem a királynôhöz. Elpanaszoltam neki, hogy „kedves”
férje mit tett az állatokkal. A királynô jó szívû volt, s még aznap éjjel kijött velem a kapukhoz, s mivel megvan ez a képessége, az állatokat feltámasztotta. Örültem, hogy megint jöhetek
etetni a sárkányt. Együtt visszamentünk az ország közepébe,
ahol a mi falunk van. Útközben elmesélte, hogy mi minden
történt vele, és Jánossal, azaz a mostani királlyal.
Így már nem is haragudtam rá annyira az állatok miatt. Úgy
hiszem, a királynôvel elég jól megleszek. A királlyal már nem
biztos... Mindegy, a királynô a barátnôm is lehet még.
Benkô Réka 5. osztály
Humor
Apu, megcsinálnád helyettem a matek leckémet?
- Nem, fiam, az nem lenne helyes.
- De legalább megpróbálhatnád...
Az évzáró után Móricka mutatja otthon a bizonyítványát. Az
apja azt mondja neki:
- Fiam, ahogy elnézem, ez a bizonyítvány némi kívánnivalót
hagy maga után...
- Jaj, de jó, apu! Akkor én egy biciklit kívánok magamnak!
Hegedûs Mónika
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Május 31-én ezt tette kicsi és nagy, öreg és fiatal az imaházunkban.
1899-ben Toman István és Fodor Benjámin megtérésével és bemerítésével alakult meg a baptista gyülekezet Tordason. Már akkor is az volt a fô célja a gyülekezetnek, hogy
Isten szeretetét, az Úr Jézus Krisztus bûntôl megváltó erejét, a
boldog és örök élet lehetôségét hirdesse a barátoknak, szomszédoknak, rokonoknak. Igen, van lehetôség a részegségbôl, a
tolvajlásból, a paráznaságból, a szeretetlenségbôl, a veszekedésbôl, a pénzimádatból megszabadulni! Aki nem hiszi, járjon
utána!
Isten áldása kiterjed a megtérôk családjára akár „ezeríziglen”. Fodor Benjámin unokája, Fodor János bácsi könynyezve mondta el megtérésének történetét. Jó gyereknek tartotta magát. Illedelmes volt az idôsekhez, segített nekik cipelni
a nehéz szatyrokat, rendesen viselkedett, járt szüleivel az imaházba. Semmi kirívó viselkedés - ennek ellenére elveszett ember volt Isten szemében. Egy keresztyén táborban a következô
kérdésre, hogy „Mit jelent neked a Biblia?”, sablonos választ
adott, mint a többiek: az élet igéje, lámpásom, útmutatóm stb.
Egy hang viszont azon az éjen nem hagyta nyugodni, a fülébe
csengett ezerszer ez a szó: hazudtál, hazudtál, hazudtál…
Másnap az Úr Jézus visszajövetelérôl hallott igemagyarázatot.
Elborzadt attól a gondolattól, hogy Jézus itthagyná ôt ebben az
állapotában, nem kerülhetne a mennybe, hiszen semmi köze
sincs hozzá! Amikor átélte ezt a mély elesettséget, akkor odafordult teljes szívvel az Úrhoz, megvallotta bûneit, sírva kérte
a bocsánatot, megtapasztalta a kegyelmet és az új életet!
Gyülekezetünket már sokszor „temették”. De Isten megáldja
akár egy ember kitartó imádságát is! Imaházunkat akkor építették elôdeink, amikor kevesen voltak, ráadásul a II. világháború kellôs közepén!
Mi sem voltunk sokan, mindössze öten, amikor elkezdtük az imaház bôvítését 2000-ben. Írhatnám, hogy minden a
kinti budi miatt kezdôdött, ami már majdnem összedôlt felettünk, de nem csak emiatt vált szükségessé az átalakítás. Reménységünk volt arra, hogy többen leszünk. Ha Isten akarata
szerint imádkozunk, akkor Ô meghallgatja kéréseinket, nekünk pedig meg kell tenni a hit útján az elsô lépéseket. Csodát
csodára halmozva éltünk át. Bokros Anna idézte fel a gyülekezet döntését az építkezés elôtti tanácskozásról. „Minden anyagot számlára veszünk, a munkadíjról is számlát kérünk, olyan
anyagot nem építünk bele az imaházba, amit szégyellenénk Isten elôtt.” Amennyire tôlünk tellett, igyekeztünk megfelelni Istenünk és az országunk törvényeinek. Kaptunk anyagi támogatást, kétkezi segítséget a Baptista Egyháztól, gyülekezetektôl,
önkormányzattól, ismerôsöktôl. Kétszer kaptunk pénzadományt egy hajléktalanokból álló gyülekezettôl. Csoda!
Egy magánember (névtelenül) kamatmentesen biztosított
milliós nagyságrendû kölcsönt, hogy haladjon az építkezés. A
mai világban?! Csoda.
Az építkezés befejezése elôtt elfogyott a pénzünk. 150 000
forint kellett volna még. Ezért az összegért imádkozott egy házaspár, mert nem akarta a gyülekezet tagjait terhelni. A feleség azt álmodta, hogy egy borítékban pénzt kap. Másnap jött
egy telefon, hogy az egyik gyülekezet az összegyûjtött adományukat szeretné átadni. A borítékban pont a hiányzó összeg
állt. Ez is csoda!
Az építkezés befejezésekor lehetôségünk volt visszaigényelni az áfát, mielôtt még az erre lehetôséget adó törvény
megszûnt volna. Ha nem kérünk számlát a munkadíjért, akkor
az anyagköltség áfáját sem kaphattuk volna vissza. Egy újabb
csoda! A visszatérített összeg elég volt arra, hogy a kölcsön
hátralevô részét kifizethessük. Hála legyen érte Istennek! Balga ember az, aki nem veszi észre ebben a Mindenható jóságát,
szeretetét.
Gyülekezetünkben majd’ 40 év szünet után 2002-ben
bemerítés volt. Egy fiatalasszony felismerte, hogy az Úr Jézus
nélkül nem lehet és nem érdemes élni! Az Úrhoz való tartozását pecsételte meg a bemerítéssel. 2006-ban négyen vallották
meg hitüket az emberek elôtt. Hárman lettek a gyülekezetünk
tagjai. Ketten tizenévesek. Gyermekeink, akikért mindennap
könyörgünk Urunkhoz. Érdemes Isten útmutatása szerint nevelni ôket. De tudni kell, hogy a Jézus követése melletti döntés a saját döntésük volt. Nem szüleiké, nem barátok ráhatására

Ideje volt a találkozásnak
Talán másfél évtizede is van annak, hogy Fejér és Komárom megye evangélikusai elôször tartottak Pünkösdhétfôn találkozót. Azóta rendszeressé vált ez az alkalom, amelynek
hosszú évekig Nagyveleg adott otthont. Három év óta azonban
mindig más gyülekezet látja el a házigazdai szolgálatot.
Idén Tordas és Gyúró evangélikusai látták vendégül az
egyházmegye gyülekezeteit. Egy közel háromszáz fôs rendezvény megszervezése és lebonyolítása nagy feladat.
Gyülekezeti körön belülrôl és kívülrôl is sokan segítettek,
hogy minden a helyére kerüljön és a résztvevôk otthon érezzék
magukat a felnôtt- és gyerekprogramok során, és a gazdagon
terített asztal mellett is. Köszönet érte minden segítônek, hogy
valóban jó házigazdák lehettünk.
A nap témája a gyülekezetépítés, a gyülekezeti élet megújítása volt. Bibliatanulmány, ifjúsági színdarab, a gyülekezetek
bemutatkozása, koncert és úrvacsorai Istentisztelet alkotta a
napi programot.
Volt idônk találkozni egymással. Nagy ajándék ez akkor,
amikor sokan idôszûkében vannak, és állandó rohanásban élik
mindennapjaikat. Az egymással való találkozásban megélhettük a közösség megújító erejét és sokan Isten szeretetének közelségét is.

Evangélikus tábor-ajánló
Nyáron két gyülekezeti hittantáborba várjuk a gyerekeket.
A kisebbeket, ovis kortól a most negyedik osztályosokig, Tordasra várjuk napközis hittantáborba augusztus 3-tól 7-ig.
A felsôsöket Nagyvelegre hívjuk június 28-tól július 4-ig.
Itt több gyülekezet fiataljaival táborozunk együtt. A tábor várható költsége 12 ezer forint.
A középiskolás és egyetemista korú fiatalok számára július
26-tól augusztus1-ig szervezünk egyházmegyei ifjúsági tábort
Nagyvelegen, ennek költsége is 12 ezer forint lesz.
Július 5-tôl 11-ig Csákváron tartanak zenei tábort az egyházmegye fiataljainak. Szeretettel várják a zenét tanulni vágyókat és a már zenélni tudókat is.
Természetesen olyan gyerekek is jelentkezhetnek és velünk
tarthatnak, akik nem evangélikusok.
Érdeklôdni lehet Süller Zsoltnál a 20/356 1686-os telefonszámon.
Emellett vannak országos szervezésû evangélikus táborok
is. A lehetôségekrôl a http://ifjusag.lutheran.hu/ címen kaphatnak részletes (idôpontok, árak) felvilágosítást.
Süller Zsolt evangélikus lelkész

BESZÁMOLÓ
Az Úr Jézus által pünkösdkor alapított
GYÜLEKEZET éveihez képest a tordasi
baptista gyülekezet 110 éve nem tûnik
hosszú idônek, de egy ember életének
éveihez viszonyítva ez már tekintélyes kor.
Jó néha kiszállni a taposómalomból, visszatekinteni a múltra, a történelemre, melynek
mi is részesei lehetünk, hálát adni Istennek
azokért a csodákért, amelyeket átélhettünk.
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– hanem a Szentlélek Isten vezetése.
2008-ban ketten adták át életüket az Úr Jézusnak. Gyülekezetünk jelenleg 18 tagot számlál. Gyermekeinkkel, látogatókkal
együtt körülbelül 30-an vagyunk együtt istentiszteleten.
Visszaemlékeztünk a 100. évfordulónk óta Istenhez költözött testvéreinkre is. Varga Lajos (Laci) bácsi feleségére,
Bözsi nénire, Malicskó Mihály bácsi feleségére, Rózsika
nénire. Mindketten fáradhatatlanul munkálkodtak az Úr Jézusról szóló örömhír terjesztésében. Bözsi néni fôleg a szomszédokkal beszélgetett, megmutatta a megoldást a problémáikra a Bibliából. Rózsika néni fiatal korában misszió iskolát végzett, majd több ezer kilométert tett meg gyalog, biciklivel, vonattal, -18 fokos hidegben is, hogy építse a mennyek országát
Békés környékén, majd itt Tordason. Mindig szeretettel fogadták a vendégeket, az izgô-mozgó, csacsogó gyerekeket. Mindketten megláthatták, hogy Isten megáldotta kitartásukat, s nö-

velte a gyülekezetet. Bözsi néni 1999-ben, Rózsika néni 2008
novemberében hunyt el. Életük követendô példaként lebeg
elôttünk.
Gyülekezetünk együtt ünnepelt baptista, evangélikus, református gyülekezetbôl jött testvérekkel, barátokkal a pár hónapos babától kezdve, a fiatalos lendületû, alig múlt húsz
éves (négyszer) lelkipásztorokon keresztül a mindig fáradt kamaszokkal, szülôkkel. Vendégünk volt a budafoki fúvószenekar, aki nem a „talpalávalót” fújta, hanem az ég és föld Urának
dicséretét.
Csak az Istentôl való szeretet tudja megváltoztatni a világot, összekovácsolni az embereket, mint ahogy most is
történt. Áldott legyen érte az Úr neve!
Kovács Mónika

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Évközi 12. vasárnap - 10 órakor liturgia
Évközi 13. vasárnap - 10 órakor szentmise
Évközi 14. vasárnap - 10 órakor liturgia
Évközi 15. vasárnap
-10 órakor gitáros ifjúsági szentmise
Július 19. Évközi 16. vasárnap - 10 órakor liturgia
Július 26. Évközi 17. vasárnap - 10 órakor szentmise
Június 21.
Június 28.
Július 5.
Július 12.

Különösen szép és örömteli alkalomra tekinthet vissza egyházközségünk. 2009. május 24-én tíz elsôáldozó gyermeket
ünnepelhettünk kettôs celebrálású szentmisénken. Megköszönünk minden munkát és segítséget, amely ezt az ünnepet méltó
helyére emelte.
Az elsôáldozókat egy imával szeretnénk köszönteni:
2009. június 1-én egyházközségünk is képviseltette magát
plébánosunk, Schrôder Gyula atya 80. születésnapjára rendezett ünnepi szentmisén. Ezúton is köszöntjük Gyula atyát, és
kérjük rá Isten áldását.
Összeállította: Budavári Erzsébet

Gyermekek barátja, Üdvözítô Jézus,
aki az oltári szentségben
elôször tértél be zsenge szívüknek hajlékába,
maradj gyermekeinkkel mindhalálig.
Amen
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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

Köszönet egy szép napért!
Május 21-én ismét ott lehettünk - nyugdíjasok és fiatalok,
mintegy 120 fô - a Sportcsarnokban megrendezett, nagyon
jól sikerült, szép koncerten, melyet egy finom süteményezés
követett a Pataky Cukrászdában, meghívott mûvésznô szórakoztatásával. Arról, hogy a nagy meleget könnyebb legyen
elviselni Vasvári Páltól kapott nagy mennyiségû üdítôital
gondoskodott. Mindezekért hálás köszönetet mondanak
PALINAK és a SZERVEZÔNEK a szépkorúak!

Dr. Kertész Tamás
háziorvos
Rendelési idô:
hétfô 8:00 - 12:00
kedd 14:00 - 18:00
szerda 8:00 - 11:00
csütörtök 13:00 - 17:00
péntek 8:00 - 11:00

KÖNYVTÁRI HÍREK
Tisztelt Olvasók!

A Könyvtár nyári nyitva tartása
június 24-e (szerdától), július 22-e (szerdáig)
hétfô és szerda délután 3-tól 6-ig.

Tordas Védônôi Tanácsadó
Szabadság út 87.
Önálló védônôi tanácsadás – helyettesítés: Dolinka Zsoltné
szerda: 8.30-12.00
Védônô közvetlen száma: 22/668-034
Orvossal tartott tanácsadás:
Dr. Kertész Tamás és Dr. Harbula Ildikó, szerda: 13-14

Kellemes nyarat kívánok!
Varga Szabolcsné könyvtáros

Martonvásári Gyógyszertár Fiókgyógyszertára
Sajnovics tér
Nyitvatartás:
hétfô 8:00 - 12:00
szerda 8:00 - 12:00
csütörtök 13:00 - 17:00
Szemészeti szakrendelés
Minden páratlan héten szombaton 9-12 óráig
Martonvásáron, a Brunszvik úti rendelôben

A tordasi Községháza
ügyfélfogadási rendje
hivatal

jegyzô

hétfô

8-12

-

-

-

13-15.30

-

kedd

8-12
13-17

13-17

8-12
13-17

8-12
13-16.30

-

8-12
13-16.30

8-12
13-15.30

-

8-12
13-15.30

13-15

-

13-15

-

-

-

-

-

-

8-12

8-12

-

8-12

-

8-12

szerda
csütörtök
péntek
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polgár- pénztár
mester

anya- csatorna
könyv
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MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas
Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszközök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen megmérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

Építkezôk, építôk figyelem!
Vasbeton kengyelek, nyíróvasak gyártását családi házakhoz, kerítésekhez korrekt
áron, rövid határidôvel vállalja a FERROBILL Bt.
Tordas, Somogyi B. u. 48., Tel.: 30/424-9005
Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást
vállalunk. Tel.: 30/365-7786

Olvasás- és írászavar (dyslexia, dysgraphia) terápiája általános- és középiskolás
tanulók számára. Homoki Zsuzsanna, Tel.: 70/3147-103

Faiskola - 8 éve mûködô faiskola várja látogatóit Tordason.
Tordas, Rákóczi út 40-41 sz. alatt. Tel.: 22/668-051, 22/467-107

Francia és német nyelvû oktatást, korrepetálást vállalok.
Tordas, Somogyi B. utca, Tel.: 22/467-688, 30/99-62-432

Ingyenes hitel ügyintézés lakásvásárlásra, felújításra és szabad felhasználásra.
Boros Anikó, Tel.: 30/420-6109

Gyimesközéplokon, Hidegségpatakán a Boglárka Vendégház szeretettel várja
pihenni vágyó kedves vendégeit.
25 férôhely, 2-3-4 ágyas szobák. 18 Euro/fô/éjszaka félpanzióval.
Szász Ágnes, Tel.: 22/467-745, 00-40-746487712

Okleveles táj-és kertépítész mérnök - nagy szakmai gyakorlattal, építész kamarai
tagsággal – kertek és egyéb zöldterületek tervezését és kútfúrási engedélyezési tervek készítését vállalja.
Bottáné Böröczffy Erzsébet, 2463 Tordas, Rákóczi út 41., Tel.: 20/9253-312

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

ANGOL oktatás
Korosztálytól és nyelvtudás szintjétôl függetlenül várok mindenkit ANGOL óráimra, legyen szó
- nyelvtani rendszerezésrôl, gyakorlásról, korrepetálásról,
- társalgási órákról, szókincsbôvítésrôl,
- nyelvvizsgára, érettségire felkészülésrôl.
Telefonszámom: 20/9412-898
E-mail címem: krisztinnah@gmail.com

Példányszám: havonta 800 példány

Gyermekfelügyeletet, háztartásba besegítést, igény szerint fôzést is vállal fiatalos,
gyermekszeretô és gyermekekkel bánni tudó, aktív, sok unokás nagymama.
Érdeklôdni a 20/941-2898-as telefonszámon lehet.

RENDÔRSÉGI TELEFON
Ez a telefon éjjel-nappal
az éppen szolgálatban lévô járôrautóban csörög ki.
Reményeink szerint a járôrautó így hamarabb érhet ki a
helyszínre, ezzel javul a település közbiztonsága,
és a tordasiak biztonságérzete.

20/969-5963
KISTÉRSÉGI KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA
Tel.: 25/492-021, 25/492-008
A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat
a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOKNAK,
AKIK DRÁGA HALOTTUNK, SZABÓ ISTVÁNNÉ
TEMETÉSÉN MEGJELENTEK VAGY EGYÉB
MÓDON KIFEJEZTÉK RÉSZVÉTÜKET.
GYÁSZOLÓ CSALÁD
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