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KEDVES TORDASIAK!
Ismét eltelt egy esztendô, és az év végét fôleg családunk,
rokonaink, barátaink körében töltöttük. Békét, boldogságot kívántunk egymásnak a szeretet, Jézus megszületésének az ünnepén. Pár nap múlva hasonló jókat kívánva búcsúztattuk a
2008-as esztendôt. Visszagondoltunk az eltelt évre, számadást
készítettünk, és megfogalmaztuk terveinket is az elôttünk álló
évre.
Az Önkormányzatnál is számadást tartottunk a közmeghallgatáson, a költségvetési koncepcióban pedig megfogalmaztuk a terveinket, amelyekrôl az elôzô újságokban már olvashattak. Most, év elején, a parlament által decemberben elfogadott költségvetés alapján összeállítjuk az idei évre szóló
költségvetésünket. 2009-re nem emeltük az adókat, mert a lakosságnak így is nehéz lesz átvészelni a válság idôszakát.
Ahogy a közmeghallgatáson is elmondtam, kettôs helyzetben vagyunk. Egyfelôl sikerült az önkormányzat gazdálkodását az önök segítségével úgy átalakítani, hogy a stabil üzemeltetésen kívül lehetôségeink nyílnak kisebb-nagyobb fejlesztésekre is. Másfelôl a csatorna beruházásból fakadó kötelezettségeink komolyan veszélyeztetik, sôt akár több évre vissza is
vethetik a település fejlôdését. A testületnek kell megtalálni,
kidolgozni a lehetô legjobb megoldásokat, ehhez szükség van
a közös gondolkodásra, a valódi összefogásra.
A Képviselô-testület a támadások közepette bebizonyította,
hogy a településért dolgozik. Egy új feladat elvégzésének begyakorlásához mindig kell egy kis idô, de ha jó szándék és
szeretet vezérel, akkor sikerülni fog.

A jelenlegi Testület nehéz körülmények között kezdhette
meg a munkáját, és a nehézségek, a településért hozott felelôs
döntések kovácsolták össze. Jelentôsen átalakult az Önkormányzat hivatala is. A 2006-os ciklus értékelésénél még megoldandó feladat volt a „szakapparátus elöregedése, amelynek
megoldására a következô ciklusban gondolni kell” (Farkas
János: Tordas Község Képviselô-testületének 2002-2006 évi
Gazdasági programjának értékelése, VII. fejezet: Önkormányzati munka). Mára teljesen összeállt a Községházán dolgozók
lelkes, új erôvel teli csapata, mely a mai kornak megfelelôen
képes ellátni feladatát: az itt élôk szolgálatát. Ilyen háttérrel, a
Testület szakértelmével, tenni akarásával és az önök segítségével - amit már többször megtapasztalhattunk - bátran nekivághatunk az idei év kihívásainak.
Örülök, hogy egyre többen keresnek meg, hogyan, mivel
tudnának segíteni a falunak. A települést szolgáló kezdeményezéseket támogatni kell, hiszen így jön létre a nem egyéni
érdekeket szolgáló, nem üzleti kapcsolatokon függô, valódi
közösség. Ez valóban Tordasról, valóban rólunk szól.
Az idei évben a családunk mellett legyen ez is fontos számunkra! Merítsünk példát a távolabbi múltból, okozzunk örömet másoknak és gyarapítsuk együtt kis falunkat!
Juhász Csaba
polgármester

PROGRAMOK
Január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére - a Himnusz születésének ünnepén - megemlékezés az iskolánk aulájában, reggel 8 órakor.
Január 28-án, Benedek Elek születésének 150. évfordulója tiszteletére, MESEMONDÓ VERSENY az elsô 6 évfolyam számára.
Január 31-én, szombaton 14 órától FARSANGI JÁTSZÓHÁZ a Mûvelôdési Házban. Álarcok, bohókás bábok készítése.
A FEJÉR MEGYEI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY területi döntôje február 13-án, pénteken, 14.30-kor az iskola aulájában.
IFJÚSÁGI NÉPTÁNCANTOLÓGIA február 14-én, szombaton 11 órakor Budapesten a Thália Színházban, melyre bejutott a
Pillikék ifjúsági kamara csoportja a „Tavaszi szél vizet áraszt...” c. koreográfiával, és szólistáink, Szabó Rubinka, Násztor Péter
és Salamon Gáspár.
2009. február 14-én, szombaton a Valentin nappal egybekötött jelmezes FARSANGI BÁL este 8 órától, az Ifjúsági Klub rendezésében. Délelôtt 11 órakor MASKARÁS FELVONULÁS a Mûvelôdési Háztól.
Január havi mottó:
„A szemet-szemért az egész világot vakká teheti” (Mahatma Gandhi)

veszélye). Ugyanakkor érdemes emlékezni arra, hogy a miniszterelnök által felkért (!) Oktatási és Gyermeksegély Kerekasztal szakvéleménye szerint a kistelepülési iskolák felszámolása sem szakmailag, de még anyagilag sem volt indokolt.
- A kistelepülésekrôl iskolába utazó gyermekek kevesebbet
vannak otthoni környezetben és utaztatásuk, szállásbiztosításuk költségei nônek.
- A közoktatásból a pénzelvonás nagyobb, mint a 13. havi bértömeg összege, vagyis pedagógusokat kell helyben elbocsátani.
- A kis és közepes vállalkozások európai szinthez mérten csak
igen alacsony támogatásra számíthatnak (kisebb a beruházásösztönzési elôirányzat, kisebb a KKV célelôirányzat, a külgazdasági fejlesztés, a kutatás-fejlesztés, valamint az uniós
programokra szánt összeg is közel 1 milliárd forinttal kevesebb, mint a 2008-as tervezésben).
- A tûzoltók, rendôrök, katonák, katasztrófavédelmiek 10-12
%-os reálbércsökkenést fognak elszenvedni.
- A munkanélküliség jelentôs növekedésével számolnak. (A
tervezés szerint még a jelen világválság kezdete elôtt, már
2006-ra 100 ezer fôvel kellett volna növekednie a foglalkoztatottak számának, ehelyett már akkor is csökkent.)
Mindent egybevetve: az önkormányzatok összességével
számolva jövôre 150 milliárd forintos elvonással kell számolnunk. Ehhez járul hozzá a gazdasági helyzetünk romlása, mert
a különféle önkormányzati szövetségek közös állásfoglalása
erôteljesen felhívja a figyelmet arra, hogy nem ésszerû elvárni
az önkormányzatoktól, hogy bevételük 60 %-át olyan tételekbôl teremtsék elô, vagy éppen növeljék, amelyek nem fokozhatók. A kormány elvárása pl. a helyi iparûzési adó 7 %-os növelésére már csak amiatt sem valósítható meg, hogy a nemzeti
össztermék (a GDP) mértéke egyre romlik. Vagyonértékesítés
lehetôsége is nagyon sokhelyt már kimerült. És végül a kölcsönfelvételi lehetôségek sem növelhetôk, amikor a pénzügyi
válság miatt a feltételek egyre szigorodnak.
Ugyanakkor nem csökken, hanem erôsödik az a folyamat,
amelynek során az állam egyre kevésbé hajlandó segíteni az
önkormányzati kötelezô feladatok ellátását.
Mondhatjuk persze, hogy válság van, hogy nincs pénz.
Csakhogy ez sem teljesen igaz. Egyes számítások szerint
legalább 1200 milliárd forintot fölöslegesen adott ki a kormány
az utóbbi idôben (kedvezôtlen kamatok, alagutak és völgyhidak építése, meg nem valósult kormányzati negyed, vizitdíjautomaták és széfek, következetlen adópolitika, 4-es metró
változó költségei, luxuskiadások, kommunikációs költségek,
indokolatlan vezetôi kifizetések, stb). Mivel az adósság természete olyan, hogy egyszer sor kerül az elszámolásra, azt
kellene elsôsorban vizsgálni, hogy milyen gazdaságpolitikát
kellene folytatnunk ahelyett, hogy az egyik lyukat a másikkal
tömjük be.
Állásfoglalásukban az önkormányzati szövetségek számos
javaslatot is fûztek a költségvetéshez. Figyelembe kellene venni ezeket!
Dr. Kelemen András
országgyûlési képviselô

Önkormányzati hírek
Rendkívüli testületi ülés, 2009. január 12.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a vidéki örökség megôrzéséhez igénybe vehetô támogatásra. A pályázat tárgya a faluközpontban, a
Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház mellett, Hangya-kert néven piac, közösségi tér kialakítása.

Az önkormányzat költségvetési vitái elé
Kedves Olvasóim!
Ha meggondoljuk, hogy az önkormányzatok bevételének
döntô része az ország költségvetésébôl származik, akkor érthetô, hogy elsô dolgunk ezt vizsgálni, mielôtt az önkormányzataink kialakítják a maguk pénzügyi terveit.
Sosem volt egyszerû feladat kihámozni a nagy számokból
a lényeget, de idén még nehezebb, mint a korábbiakban bármikor. Miért? Mert ilyen helyzet még eddig sosem volt. Gondoljuk csak meg: 2008 szeptemberében a kormány ugyan a szokott módon benyújtotta a 2009. évre vonatkozó törvényjavaslatot, de azután gyorsan átdolgozta és újat nyújtott be október
18-án. Azután született egy harmadik változat is, mely november 3-án vált ismertté. Kavarognak a számok. Jellemzô, hogy
pl. mire megszületik az Országos Önkormányzati Érdekképviseletei Szövetségek közös állásfoglalása, addigra már nem érvényesek az annak alapjául vett összegek, mert közben nôttek
az elvonások. Az átállt képviselôi szavazatokkal elfogadott törvény szerint 2009-ben a költségvetés bevételi fôösszege 8270
milliárd forint, a kiadási oldal pedig 8933,7 milliárd. Az eggyel
korábbi változathoz képes az infláció nem 3,9 %-os lesz, hanem 4,5 %-osra lett áttervezve. Az Európai Unióval, a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal történt gyorsmegállapodás újabb hatalmas hitelfelvételt jelent, ezzel kívánja a kormány biztosítani adósságfizetésünket a további 17 hónapra.
Sajnos ebben a pénzügyi csomagban a feltételek is kedvezôtlenek: magasabb kamat és kamatfelár, valamint rendelkezésre állási díj emeli a visszafizetendô összeget. Az pedig tényleg hab a tortán – ahogy mondani szokták – hogy kormányunk
ezzel elsôsorban a magyar államadósságot és a devizahiteleinket finanszírozó osztrák, német, francia és olasz bankokat
menti meg. (Emlékezzünk csak: az USA-ban a képviselôk
megvitathatták az elnök bank-támogató tervét, Magyarországon ebbôl kizárták az Országgyûlést.) Ezek után érthetô, hogy
a költségvetés minden áttervezésekor a kormány újabb és
újabb kiadáscsökkentô lépéseket határozott el. Legsúlyosabb
talán a névleges bérnövekedések befagyasztása a köztisztviselôknél és közalkalmazottaknál, és a 13. havi illetmények törlése (ez kb. 700-800 ezer magyar családot érint), valamint a 13.
havi nyugdíjak visszatartása (pontosabban: a csupán 62. életév
fölötti fizethetôség legfeljebb 80 ezer forintig).
Mivel pedig azzal kell számolni, hogy rossz pénzügypolitikánk és a világgazdasági válság következtében piacaink beszûkülnek, ez kisebb adó- és járulékbevételhez fog vezetni. A várt
hozam-emelkedések – s a lakosság devizában történt eladósodása - miatt a kamatkiadások pedig nônek.
Mi a 2009. évi költségvetési törvény üzenete az önkormányzatok – vagyis a települések – számára?
Mindenek elôtt az önkormányzatok állami támogatása
2002 óta folyamatosan csökken, s ez különösen súlyossá vált
2006 óta. Ezért van az, hogy az önkormányzatok hitel-felvétellel és kötvénykibocsátással kísérlik meg elôteremteni mûködésükhöz a szükséges pénzt.
Vegyünk sorra néhány olyan tételt, amely vagy közvetlenül
vagy közvetve erôsen rontja az önkormányzatok anyagi helyzetét:
- mint említettem a köztisztviselôktôl elvették a 13. havi juttatást,
- a költségvetési intézmények 745 ezer alkalmazottjának befagy a bére és nem kapják a 13. havi összeget,
- szigorodnak az oktatás-szervezés feltételei (iskolabezárások

TISZTELT NAPTÁRKÉSZÍTÔK, TORDASIAK!
2009. január 11-én igen kedves ajándékot kaptam. A nap
befejeztével még körülnéztem a ház körül és a postaláda felé
haladva megpillantottam egy fényesen csillogó valamit. Nagy
meglepetésemre Tordas elsô naptárát fedeztem fel. Lehet, hogy
Önök közül már hallottak a létezésérôl és az elôkészületekrôl
is tudtak, de sokan lehetünk olyanok, kik csak a postaládából
kivéve észleltük ezt a csodát. Miért beszélek csodáról? Az évek
sokasága alatt láttam már számtalan naptárt, sok szép tájat,
szebbnél-szebb hölgyeket, de szívemhez egyik sem volt ilyen
közel. Ez szülôfalumról szól, annak életérôl. Külön öröm számomra, hogy ebben a naptárban a falu egysége tükrözôdik.
Bízom benne, hogy ez csak erôsödni fog.
Még egyszer köszönet mindenkinek.
Tisztelettel: Piláth János
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Csak a telekadónál van tízmilliós hátralék!
Köszönjük a többi becsületes adózónak, hogy 2008-ban segítette az önkormányzat mûködését!
A 2008. december 16-i állapot szerint Tordas lakói és vállalkozói minden adónemben már 90% fölött teljesítették 2008.
évi adófizetési kötelezettségüket, az egyetlen kivétel a telekadó, ahol még tízmilliós hátralék látható.
Köszönjük mindazoknak, akik a becsületes többséghez tartoznak, és pontosan befizetett adóforintjaik hozzájárultak ahhoz, hogy szeptemberben meg tudtuk szüntetni a 2004-ben
nyitott, majd 2006. júniusában 25 millióra emelt folyószámlahitelünket, így a jelenlegi, egyre nehezedô világgazdasági
helyzetben nem kell az emelkedô hitelkamatokat fizetni, és 4,5
év után helyreállt Tordas pénzügyi egyensúlya.
Sajnos a telekadóra kötelezettek között van olyan adófizetô
is, aki nem hajlandó a kivetett adót befizetni, ezzel nem hajlandó településünk fenntartásához hozzájárulni. A 2008. júniusi
Kisbíróban már beszámoltam arról, hogy néhány adófizetô a
Regionális Közigazgatási Hivatalnál, mint másodfokú adóhatóságnál fellebbezett. A hivatal a kivetett adó többségét jóváhagyta, így a kiadott határozatok jogerôssé váltak. (Ezen határozatokat már csak polgári peres úton lehetett megtámadni,
amit meg is tett két adófizetô.) Az adóügyi elôadó és a körjegyzô úr ezek után lépéseket tettek, hogy a jogos bevétel az önkormányzat számláján megjelenjen. Az inkasszók eredménytelensége és a többszöri felszólítás után a körjegyzô úr két adózóval
szemben végrehajtást kezdeményezett. Az eljárás megkezdése
után egyik adózó befizette tartozása egy részét, a másik adózó
vagyontárgyaira árverést tûztek ki december elejére. Az eljárást a bíróság az adós kérésére felfüggesztette a polgári peres
eljárás idejére.
A telekadó kinnlévôség jelenleg több mint 12 millió forint.
Érdekesnek tartom, hogy míg a sok kis adózó - telekadó tekintetében - be tudta fizetni adóját, addig éppen azok nem fizetnek, akik nyilvánvalóan nem egy telekkel rendelkeznek, nem
saját maguknak építenek házat, hanem üzleti célzattal vásároltak fel tordasi területeket. Más önkormányzatoknál, például
Pátyon már azért is nagy összegeket kell fizetni a község kaszszájába (az infrastrukturális fejlesztéseken túl 650 forintot
négyzetméterenként), hogy elindulhasson a beruházás.
Nálunk, Tordason még a kivetett 160 forint/m2 telekadót
sem fizetik, noha évekig ráadásul adómentességet is élveztek.
A jelenlegi rendkívül nehéz gazdasági helyzetben minden
önkormányzat gazdálkodása és kötelezô feladatainak ellátása
igen nagymértékben függ a helyi adóbevételektôl. Ezért reméljük, az egyes adófizetôk által a másodfokú határozatok ellen
benyújtott peres eljárások során sikeresen fogja településeink
érdekeit képviselni a Regionális Közigazgatási Hivatal, és a
hiányzó összeg minél elôbb a község rendelkezésére fog állni.
Hajbin Tímea
A Pénzügyi Bizottság elnöke

ÓVODA TERVEZÉS
Mindannyiunk által közismert, hogy óvodánk vezetôi tiszteletreméltó választott hivatásuk ellátása mellett - évrôlévre hálátlan feladattal is szembesülnek: a felvételre jelentkezôk egy részét helyhiány miatt kénytelenek elutasítani.
Ezen a méltatlan helyzeten próbált változtatni a Képviselôtestület, amikor arról döntött, hogy a nehéz gazdasági körülmények között is belekezd egy új, korszerû óvoda építésébe.
Ennek elsô lépése volt, hogy 2008-ban egy pályázaton közel 3,5 millió Ft-ot nyertünk az óvoda tervezésére.
A tervezés tavaly elkezdôdött, ebben a Kisbíróban már be
tudjuk mutatni a nem végleges látványterveket, és látható a
földszinti alaprajz is. A pince szinten a tároló és karbantartó helyiségek lesznek, az emeleten pedig az irodák, az öltözô vizesblokkal, valamint az orvosi- és elkülönítô szoba kap majd helyet. Következik az engedélyezési eljárás, és reméljük még ebben az évben elkezdôdhet az építkezés is.
Teszár Tamás alpolgármester
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FELHÍVÁS ADÓBEVALLÁSI
KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE

A 2009. évre vonatkozó szemétszállítási díj
A Képviselô-testület 2008. december 15-i ülésén megállapította a 2009. évre vonatkozó szemétszállítási díj mértékét,
amely egy 120 literes kukára vetítve 10 000 forint + ÁFA,
vagyis 12 000 forint lett. A díjfizetés továbbra is negyedéves
gyakorisággal lehetséges (fizetési határidô: minden negyedév
utolsó napja), de természetesen elôre is lehet fizetni.
A többlethulladék elszállítására szolgáló zsák ára bruttó
495 forint, amely magában foglalja a szállítási és lerakási költséget is. Más zsákokban kitett szemetet a szolgáltató nem szállít el!
A 2008. év végén ellenôrzést végeztünk arra vonatkozóan,
hogy minden háztartás annyi kukára fizet-e szemétszállítási
díjat, mint amennyit kitesz. Kb. tíz háztartáshoz kellett felszólító levelet küldeni, hogy rendezze díjtartozását a több kitett
kuka miatt. Néhány esetben a darabszám megegyezett, azonban nem a szabványos 120 literes kuka került kihelyezésre.
Kérjük ezen lakosokat, hogy igényeljenek szabványos kukát,
ugyanis a 2004. április 22. óta érvényben lévô rendelet szerint
csak szabványos kuka helyezhetô ki a háztartási hulladék elszállítására. A rendeletet megtekinthetik a www.tordas.hu honlapon a Polgármesteri Hivatal/ Hatályos rendeletek/ Egybeszerkesztett hatályos rendeletek menüpontban, vagy nyomtatott formában a Községházán.

A 2008. évben vásárolt telkeket, lakásokat, öreghegyi építményeket, használatba vételi engedéllyel vagy anélkül használatba vett adóköteles építményeket 2009. január 15-ig kell bevallani, ha eddig még nem tették meg. A Földhivatal 1993 óta
nem közli a tulajdonosváltozásokat, így azok nehezen követhetôek. A bevallás minden új tulajdonos kötelessége.
Tordas község Képviselô-testülete a 2009. évre vonatkozóan nem emelte az adókat. Továbbra is 300 forintot kell fizetni
évente a nem lakás célú építményekre Tordas illetékességi területén. 20 m2 alatti garázsok esetén 100 forint az adó mértéke
négyzetméterenként. Az adó alanya a naptári év elsô napján az
ingatlan tulajdonosa. (Haszonélvezet esetén a haszonélvezô az
adóalany.) Az adókötelezettség a használatba vételt követô év
elsô napján keletkezik. A használatba vételt (és minden változást) 15 napon belül be kell jelenteni a Községházán. Adókötelezettség keletkezik engedély nélkül épített vagy anélkül
használatba vett építmény esetén is! A bejelentési kötelezettség
elmulasztása bírságot von maga után, az emiatt késedelmes
adókivetés és -befizetés pedig késedelmi pótlékot.
A lakások után 6 000 Ft magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni továbbra is. Ez nem azonos a szemétszállítási
díjjal!
Telekadót kell fizetni a beépítetlen belterületi telkek után,
de itt több könnyítés is van: 1100 m2 terület alattiaknál, ha az
alap elkészült, következô évtôl nem kell fizetni 2 évig. Amely
telek a telekadófizetési kötelezettség alatt beépült és jogerôs
használatba vételi engedélyt kapott, a következô negyedévtôl
mentesül az év végéig a fizetési kötelezettség alól.
2009. február közepéig az adóhatározatok kibocsátásra kerülnek. Kérünk mindenkit, ellenôrizze, hogy az azon szereplô
tételek helyesek-e. Ha módosításra van szükség, esetleg elmulasztotta valaki bejelenteni építménye használatbavételét, vagy
korábbi bejelentésében helytelenül szerepelt a használt négyzetméterre vonatkozó adat, akkor jelentkezzen az adóügyi elôadónál, legkésôbb március 15-ig. Várhatóan tavasszal átfogó
adóellenôrzés kezdôdik minden adónemre kiterjedôen, és az
ellenôrzés kezdete után pontosítást nem áll módunkban elfogadni.

SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS
2009. január 1-tôl az adminisztráció megkönnyítése és a
naprakészség miatt kérjük, hogy az alábbi számlát használják
a banki átutalást választó lakosok:

11736082-15363097-06910000
KEDVEZMÉNY
Az önkormányzat döntése alapján a 75 év feletti egyedülálló személyek 50 %-ban, a 80 év feletti egyedülálló személyek pedig teljes mértékben mentesülnek a szemétdíj megfizetése alól. A mentesség az életkor betöltését követô év január 1tôl érvényes, bejelentés alapján. Kérjük, aki 2009. január 1-tôl
jogosult a mentességre, személyesen vagy meghatalmazott
segítségével jelentse be a Polgármesteri Hivatalban (személyi
igazolvány szükséges)!
Csizmarikné Éva

Köszönjük az együttmûködést!

(A szemétdíj emelésének mértéke kb 9%. Összehasonlításként
néhány adat az origo.hu cikkébôl: Budapest 14%, Nagykanizsa
20%, Szeged, Debrecen 6,5%, Miskolc 6%, Gyôr 12%.)

Lászlóné Szabó Julianna
adóügyi fôelôadó

Nézze meg, nem fagyott-e el a vízmérôje!

Új számítástechnikai eszközök a Községházán

Télen a vízmérôk és a használaton kívüli vízvezetékek elfagyhatnak. A vízmérôn, a vezetéken, illetve a szerelvényeken
a fagy okozta károk enyhülési idôszakban válnak láthatóvá. Elsôsorban hosszabb, és erôsen fagyos idôszakot követôen tapasztaljuk, hogy mire fogyasztóink észreveszik a fagy okozta
károkat, addigra rengeteg víz elfolyik! Az elfagyott mérô cseréjét és a mérôn keresztül elfolyt víz díját a jogszabályok szerint a fogyasztónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
● a vízmérôhely, használaton kívüli belsô hálózat fagy elleni
védelmét oldják meg, ha ez eddig elmaradt, és szükséges,
● ellenôrizzék aknában lévô, vagy hasonló idôjárási körülményeknek kitett vízmérôjüket,
● nézzék meg az üdülô vagy zártkerti ingatlanuk és a vízzel ellátott építési (üres) telkük vízhálózatának állapotát.
● Ha a mérô elfagyott, és eddig nem tették meg, zárják el a mérô elôtti csapot!
Ha az ellenôrzés során a vízmérônél elfolyást, sérülést észlelnek, keressék ügyfélszolgálatunkat Bicskén és környékén a
40/200-341-es telefonszámon.
Az ellenôrzéssel elkerülheti, vagy csökkentheti esetleges
kárát!

A körjegyzôségek tárgyi feltételeinek javítására kiírt pályázaton nyert 1 062 450 Ft-ból és a hozzátett 325 614 Ft önrészbôl a következôket vásárolta a Tordasi Hivatal: 4 db Fujitsu
Siemens Esprimo számítógép elôre telepítve, beüzemelve 19"
LCD Monitorral, 1 db EPSON A3 mátrix nyomtató kódlapkezeléssel, párhuzamos csatolóval, 1 db Panasonic IP Hibrid telefonközpont szerelve és programozva: 2 BRI, 8 digitális + 4
analóg mellékkel, 6 rendszerkészülékkel. A számítógépeket és
a nyomtatókat már használják a kollégák, a telefonközpont január végére lesz beüzemelve.

FEJÉRVÍZ ZRt.
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szükséges mérték.
Hajbin Tímea szerint mindenki számára elôírt a társulat 1,4
millió Ft hozzájárulási kötelezettséget, de van, akinek csak 4
Ft van a számláján. Hogy fogja ebbôl kifizetni a tartozását,
vagy ki fogja kifizetni helyette?
Kuna úr erre azt mondta, hogy olvassuk el figyelmesen a
lakosokat kiértesítô leveleket, abból minden kiderül.
Hajbin Tímea kérdése továbbá, hogy amikor ekkora hiány
van, hogyan lehet, hogy 30 millió Ft-ot fizettek ki a társulatok
tisztségviselôinek. Választ nem kapott.
Erdélyi Gábor kérdésére, hogy hogyan jelenhetett meg a
Kisbíróban az a fizetett hirdetés, hogy senki se bontsa fel a lakáskassza szerzôdését idô elôtt, azt sugallva, hogy erre joga
van, miközben errôl a jogáról már a szerzôdés megkötésekor
lemondott, Baki Bálint elnök azt válaszolta, hogy pontosan azt
akarták mondani, hogy senki ne bontsa fel a szerzôdését, mert
ez a jog a társulatokat illeti meg. Az égetôen fontos kamatfizetéseknek úgy tudtak eleget tenni, hogy most jónéhány szerzôdést felbontottak. Szerinte ez a hirdetés nem volt alkalmas az
emberek félrevezetésére.
Ezután felolvastam az Ökotám Alapítvánnyal kötött támogatási szerzôdésbôl, amelynek elején a felek rögzítik, hogy a
támogatott a csatornázással kapcsolatban igen nagy terheket
vállalt (1,4 millió Ft + kamatai). Ezen terheinek csökkentésére
az Ökotám Alapítvány x. számú kuratóriumi határozata alapján vissza nem térítendô támogatást nyújt a támogatottnak úgy,
hogy a támogatott által fizetendô kötelezettség 65 ezer Ft-ra
csökkenjen. A támogatott ezzel egyidejûleg tudomásul veszi,
hogy amennyiben a 65 ezer Ft befizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, azt az önkormányzat adók módjára behajthatja, és a támogatott elveszti az alapítványi támogatást. Ebbôl
következik, hogy szerintem senkinek sem kell aggódnia, aki
teljesíti a 65 ezer Ft befizetési kötelezettségét, hiszen az Ökotám Alapítványnak a vissza nem térítendô támogatást e szerzôdés alapján meg kell adnia. A kérdés az, hogy az Ökotám önként eleget tesz-e ezen kötelezettségének, vagy a 180 fel nem
töltött lakáskassza tulajdonosának egyenként perelnie kell-e,
vagy a társulat fog-e eljárni az érdekükben. Ez alapján az Ökotámnak Kuna úr véleménye szerint is fizetnie kell.
Elmondtam, hogy a banktól kapott táblázat szerint a letéti
számlákon elhelyezett pénzre a bank által kifizetett kamat már
2005-ben is alacsonyabb volt a tervezettnél, miközben a felvett
hitel után a társulatok által a banknak fizetendô kamat pedig
ellenkezôleg, magasabb volt a tervezettél. Mindkét kamat
olyan irányba csúszott el a tervezetthez képest, ami a társulatoknak rossz, a banknak pedig jó. Ha a víziközmû társulat errôl
idôben értesül, akkor valamilyen módon elkezdhette vona feltölteni a nem használt, de megkötött 180 lakáskasszát, ezzel
elkerülhetô lett volna a mai baj. Ezt a bank már akkor is látta.
Kuna úr szerint ebbe ne menjünk bele, ilyen formában a
társulatok errôl akkor nem tudtak.
Hajbin Tímea szerint a küldöttek az éves beszámolókat
mégis elfogadták. Hol volt akkor az ellenôrzô bizottság?
Egy ráckeresztúri hölgy kérdésére, hogy hogyan lehet az,
hogy Tordason tájékoztatják az embereket a csatornáról, Ráckeresztúron pedig teljes homály van, Hajbin Tímea elmonta,
hogy itt sem a társulat, hanem a Képviselô-testület tájékoztat.
Kérdésemre, hogy a víziközmû társulatok meddig maradnak fenn, Kuna Ferenc válaszolta, hogy az alapszabály szerint
a hitel visszafizetéséig, és az alapszabály a társulatnál van. Elmondtam, hogy ezzel szemben a Cégbíróságon 2005. május
29-i az utolsó bejegyzés, ebben pedig az van, hogy a jogszabály rendelkezése alapján a társulat megszûnik a beruházás
elkészültekor.
Ezt Kuna Ferenc furcsállja, a társulat meg tudja mutatni a
társulatnál lévô példányt.
Derecskei úr kérdésére kiderült, hogy a 4 település közül
Tordason a legalacsonyabb a lakosság tartozása a társulat felé.
Erdélyi Gábor szerint a víziközmû társulat egy civil szervezet, amelynek vannak küldöttei és elnöksége. Ha egy küldött
lemond, vagy más okból nem tudja ellátni a feladatát, akkor az
alapszabály szerint a küldöttek választanak a pótlására új küldöttet. Kuna Ferenc szerint ez nem így van, a küldötteket a lakosok választották. Erdélyi Gábor erre felolvasta az alapsza-

Kínos kérdések megválaszolatlanul
Botrány a Víziközmû Társulati ülésen
Nem tudom – igen, ez jó kérdés – úgy van! Ezek a „válaszok” a Ráckeresztúr és Térsége, valamint a Martonvásár és
Gyúró Csatornaberuházó Víziközmû Társulatok 2008. december 16-án tartott küldöttgyûlésén hangzottak el a Mûvelôdési
Házban.
Az elsô napirendi pont az egyedi kérelmek elbírálása volt,
ezen hamar tuljutottak a rutinos küldöttek.
Az egyebek napirendi pontban a vendégként jelenlévô Juhász Csaba polgármester úr kezdeményezésére szóba kerültek
a beruházás finanszírozásának egyre kényesebbé váló kérdései.
Kuna Ferenc elnök elmondta, hogy csatornázáshoz hitelt
nyújtó bank inkasszót nyújtott be az önkormányzatok bankszámláira, mert a bank nyilvántartása szerint a víziközmû társulatoknak kamattartozása van a bank felé, és az önkormányzatok a társulatok tartozásaiért készfizetô kezességet vállaltak.
Kuna úr szerint a víziközmû társulatok eleget tesznek a kötelezettségüknek azzal, hogy a lakosságtól beszedett havi ezer
forintokat továbbutalják a banknak. A többi ügylet a bankok
között zajlik, arról a társulatoknak nincs tudomása. Ennek ellenére 2008 utolsó negyedévében megjelent egy kamattartozás,
amire nem volt fedezete a társulatoknak. A társulati elnökök
részt vesznek a helyzet tisztázásában.
Hajbin Tímea elmondta, hogy a víziközmû társulat elnöke
által október végén aláírt levélben leírtakkal szemben (miszerint nincs tartozásuk), a bank két nap múlva azt mondta, hogy
63 millió Ft tartozása van a társulatoknak. A társulatok beszámolója alapján a pénz már 2007. december 31-ére elfogyott, és
nem volt elég sem a következô évi hitelkamatokra, sem az LTP
szerzôdések feltöltésére, de errôl sem a tagokat (ezek vagyunk
mi, akik vállaltuk a havi ezer Ft befizetését – szerk.), sem a jelenlévô küldötteket, sem a készfizetô kezes önkormányzatokat
nem tájékoztatták. Kuna úr állítása, hogy a társulat csak a lakosságtól beszedett ezer forintokért felelôs nem igaz, mert a
társulatok az általuk felvett közel 5 milliárd Ft + kamatai viszszafizetésére vállaltak kötelezettséget. Kérésünkre a bank készített egy táblázatot a hitel visszafizetésének eredetileg tervezett menetérôl és a valóban megvalósult pénzmozgásokról.
Ebbôl világosan kiderült, hogy a kamatok már 2004-ben 40
millióval eltértek a tervezettôl. Akkor errôl miért nem tudott
senki, és miért nem tettek lépéseket a helyzet megoldására?
Mára a lakáskasszákban lévô pénz és a tartozás között 700 millió Ft a különbség, ez a helyzet teljesen kilátástalannak tûnik.
Kérdés, hogy mit csinált az ellenôrzô bizottság (amelynek
Márki Ferenc az elnöke) és a könyvvizsgáló, és miért csak
évekkel késôbb derült ki ez a nagy hiány, amikor már kezelhetetlen?
Ezzel Kuna úr egyetértett, de szerinte a bank dolga lett volna jelezni a problémát, csak ô volt az információk birtokában.
Hajbin Tímea szerint társulatok éves beszámolói alapján a
bárki tisztán láthatott volna. Erre az adós társulat miért nem
figyelt? Errôl a küldöttek miért nem tudtak? A könyvvizsgálónak is hatalmas a felelôssége. A másik kérdés, amirôl a küldöttek valószínûleg szintén nem tudnak, hogy nem minden lakáskasszát töltöttek fel, Ráckeresztúr és Tordas esetében 87
feltöltetlen számla van, amelyekre még az emberek által befizetett ezer forintok sem kerültek fel. A kérdés, hogy mi lesz
velük, akiknek a számláján egy fillér sincs, miközben 1,4 millió Ft befizetésére vállaltak kötelezettséget.
Kuna Ferenc válaszában elhangzott, hogy aki befizeti a 65
x 1000 forintot, az meg fogja kapni az igazolást arról, hogy a
kötelezettségét teljesítette. Az Ökotám Alapítvány arra vállalt
kötelezettséget, hogy támogatást folyósít a szükséges mértékben. Mivel több lakáskassza szerzôdést kötöttek, mint ami a
hitel visszafizetéséhez kell, nem kellett minden számlát feltölteni.
Hajbin Tímea szerint ez akár rendben is lenne, ha most
több pénz lenne, mint amennyi kell, de jelenleg 700 millió Ft
hiány van.
Kuna úr szerint igaza van, sôt ô is ezt kérdezi, hogy mi a
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bály vonatkozó részét, miszerint a kiesô küldött helyére a küldöttek választanak új küldöttet a tagok közül. Tehát a küldöttgyûlés választ új küldötteket, nem a tagok delegálnak, így aztán olyan a küldöttgyûlés, mint a Nemzet Színésze, ahol ha
valaki meghal, a többiek maguk közé emelnek egy újat.
Kuna Ferenc szerint mindenki úgy lett küldött, hogy száz
tag meghatalmazta.
Erdélyi Gábor szerint ennek a rendszernek esélye sincs arra, hogy jobb legyen, hiszen itt néhány ember életfogytiglani
mandátumot kapott, akik amikor felteszünk kérdéseket, akkor
visszakérdeznek, „ezt mi sem tudjuk, majd megnézzük”. Ennek a rendszernek szinte törvényszerû következménye, hogy
idáig jutottunk.
Elmondtam, hogy Juhász Csaba polgármester úrral voltunk
a Cégbíróságon és a cégbíró hölgynek elmondtuk az aggályunkat, miszerint az alapszabály sérti az egyesülési jogot. Gyakorlatilag a víziközmû társulat is egy egyesülés, hiszen a civil társadalom valamilyen cél érdekében önként összefog. Általában
a sok tag nem tud, vagy nem kíván résztvenni minden döntéshozatalban, ezért létrehoz egy küldöttgyûlést és egy elnökséget, ahová megválasztja azokat az embereket, akikben megbízik. Egy egyesületnél vissza lehet hívni azokat, akiknek a tagok elégedetlenek a munkájával, a víziközmû társulat alapszabálya viszont ezt nem teszi lehetôvé.
A cégbíró hölgy elmondta, hogy teljesen igazunk van, a víziközmû társulatokról szóló törvény valóban ellentétes a civil
szervezôdések általános logikájával, de ô a törvény megfogalmazása miatt jóváhagyta az alapszabályt.
Ez egyébként alkotmánybírósági kérdés, hiszen 3500 tag
nevében eljár 30 valahány küldött, de akkor sem hívhatják
vissza a tagok ôket, ha kiderül, hogy százmilliók hiányoznak,
és évek teltek el úgy, hogy a küldötteink ezt észre sem vették.
Ilyen körülmények között azt sem tudjuk, hogy a bank vagy a
társulat mond igazat.
A ráckeresztúri hölgy erre megjegyezte, hogy már a megalakulás is aggályos, hiszen a Cégbíróságon visszadátumozott,
hamisított meghatalmazások vannak, innentôl kezdve bûzlik
az egész.
Kuna Ferenc és Baki Bálint elnökök megköszönték a részvételt, az egész éves munkát, majd kiosztották a küldötteknek
a karácsonyi ajándékokat.

olyan tájékoztatást Baki Bálinttól kezdve, akik jártasak ebben
az ügyben, semmit nem kaptunk. S az emberek kérdeznek. Megjegyzem a tordasiak nem végighallgatták, ôk vezették a napirendet a bizottsági ülésen.
Ónody Miklós polgármester: Ha a tordasi képviselôk hallatán új információkhoz jutottak, annak örülök. Jelzem, hogy a
tordasi képviselôk a beruházással kapcsolatos összes dokumentum fénymásolatát elkérték, s tanulmányozták. A tordasi
képviselôket érdekelte, utánajártak, s elolvasták. Ezt közülünk
is bárki megtehette volna. Nem helyes a megjegyzés, miszerint
nem lettek a képviselôk tájékoztatva. Aki nem akar a dolgoknak utánamenni, az nem tud.”

ÚJ ÉVET ÍRUNK !
A körülöttünk lévô ERDÔK – MEZÔK még téli álmukat
alusszák. Nem törôdnek a „világ dolgaival”.
MI EMBEREK, a BOLYGÓNK folyamatos mozgásával
„mindig változó” életet élünk. A napszakok és évszakok változásai új feladatot és lehetôséget „adnak” számunkra.
Most január van. Egy ÚJ ÉV kezdete. Nyissuk ki hát egy
új világ kapuját és lépjünk be a 2009-es évbe! Tele vagyunk
várakozással és „fogadkozunk” egy új élet kezdetére is. Természetünkbôl adódóan mindig jót várunk: egészséget, békét,
boldogságot, nyugalmat, szeretetet stb… stb, SÔT MÁSOKNAK is ezt KÍVÁNUNK ilyenkor. Mi lenne ha (nem csak
megszokásból és illembôl) ôszintén és komolyan mondanánk
így, és ezt.
Ha egyszer úgy gondolnánk, hogy a MÁSIKNAK van
IGAZA!? TÉVEDTEM – ELÔFORDULHAT VELEM IS EZ!
ELFOGADOM és el is HISZEM a „MÁSIK” VÉLEMÉNYÉT!
Mekkora alázat kell ahhoz, hogy ÉN (aki mindenkinél mindent
jobban tudok) bevalljam nincs igazam!? EMBERT próbáló
MEGALÁZKODÁS! Ezt pedig NEM SZERETJÜK. Tiltakozik az ÖNÉRZETÜNK, amelynek nagyon is „bôvében” vagyunk!
Vannak EMBEREK akik úgy kezdik a mondatukat: az
„ÉN” véleményem… „ÉN” azt mondom… FÉLELMETES
ÖNTELTSÉG bújik meg e szavak mögött.
Most az ÚJÉV kezdetén változtassunk régi mivoltunkon,
szokásainkon. Építsük a JÖVÔT (a manapság már nem divatos
régi értékeinkre) mint a békés egymás mellett élés és a megbecsülés alapján álló: IGAZMONDÁS, BIZALOM, TISZTESSÉG. Ugye mennyivel jobb lenne így ÉLNÜNK?!
ELSÔ dolog az újévben. Az ADOTT SZÓ hitelének és becsületének a helyreállítása. A kimondott és az adott szóra emlékezzünk. Legyen olyan hitele mintha azt írásba foglaltuk volna! Hol vagyunk most ettôl!! Mert ami írásban rögzítve van és
aláírtunk, azt is fenntartással fogadjuk!!!
A következô a BIZALOM. Ennek aztán igazán híján vagyunk. De elôször is MAGAMON kell kezdeni, hogy BÍZZANAK BENNEM! Amit ígérek, amit mondok úgy is van. Minden hátsó gondolat és szándék NÉLKÜL !
Végül a TISZTESSÉG. Nem másokon akarok nyerészkedni, EMBEREKET becsapni- átverni, félrevezetni. A törvényeket „kijátszani”!!! Hanem MAGAM teremtette javakkal jól
gazdálkodni. Tudásomat „NEMES” célra használni.

UI: Az ellenôrzô bizottság végig lapító elnöke (Márki Ferenc) az ülés lezárása után a mintegy 50 jelenlévô megrökönyödésére, ordítva az elnökök, a küldöttek és a vendégek tudomására hozta, hogy ô tudja a válaszokat, csak nekünk, „sz.rháziaknak” (Hajbin Tímea, Erdélyi Gábor, Teszár Tamás) nem
mondja meg.
Felmerülhet mindannyiunkban a kérdés: ha valóban tudja a
válaszokat, a megoldásokat, akkor egyrészt miért várt addig,
míg a többszázmilliós tartozás az évek során felhalmozódik,
másrészt miért nem vesz részt azokon a tárgyalásokon, ahol az
önkormányzatok, a bank, az Ökotám és a víziközmû társulatok
képviselôi részt vesznek, és azon dolgoznak, hogy ez a kilátástalan helyzet megoldódjon. Vajon mit diktál a falu érdeke?
Lejegyezte Teszár Tamás
Alább idézünk Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2008. október 13-án tartott rendkívüli ülésérôl
készült jegyzôkönyvbôl:
„Szûcs Lajosné képviselô: ... Rögtön a csatorna-beruházással, ill. mûködtetéssel kapcsolatosan szeretnék szólni. Rögtön fel is jegyeztem a polgármester úr nyitó mondatát: „hétfôn,
pénzügyi bizottsági ülésen részt vettek a tordasi alpolgármester, pénzügyi bizottsági elnök és egy képviselô” és végighallgatták. Én ezt messzemenôkig elutasítom, mert tulajdonképpen nem végighallgatták, hanem ôk tájékoztattak bennünket
rengeteg dologról. Én ha itt mindenki, aki itt volt, és magába
száll és végiggondolja, hogy mennyire nem láttuk át a dolgokat, és senki közülünk egy árva kérdés föl nem tett, akkor mi ez,
ha nem tájékozatlanság? Mi ez? Egyszerûen nem tudtam a
Váci úrnak semmit feltenni, mert egyszerûen hiába kértük
2006. október végétôl, hogy a csatorna-beruházásról kapjunk

EZEK MIND MEGSZÍVLELENDÔK AZ ÚJ ÉVBEN!!!
Mennyivel szebb és jobb lenne a VILÁG, ha minden reggel
úgy kelnénk fel, hogy milyen szépen süt a nap és milyen gyönyörû a természet és nem úgy, hogy már megint reggel van.
Kezdjük az ÚJ ÉVET BIZAKODÁSSAL. Hagyjuk hátra
MINDAZT ami az ELÔZÔ ÉVET BESÁROZTA!
LEGYEN BOLDOG AZ ÚJ ÉVÜNK!
LELJÜNK ÖRÖMÖT A MUNKÁBAN!
HIGGYJÜNK A JÖVÔBEN!
BÍZZUNK EGYMÁSBAN
ITT TORDASON!
Tisztelettel: Derecskei János
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Derüljön ki az igazság!

Üres szolgálati lakás gázalapdíj
Szolgálati lakás víz (továbbszámlázásra kerül)
Községháza víz
Igazgatási szolgáltatási díj (vízjogi engedély)
Temetô áram
Fejér Megyei Diáksport Szövetség tagdíj
Tûzoltószertár áram
Tornaterem gáz
Nyomtatvány
Mûvészeti iskola nevezési díj
Adatátviteli költség

A már megszokott, az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató táblázat az októberi tételeket mutatja
be.
Veres Andrea fôszerkesztô
2008. OKTÓBER HAVI KIADÁSOK
(bérek, közterhek és csatornaüzemeltetés nélkül,
megjegyzés: a gázdíj 2 havi számlát tartalmaz)
Óvoda tervezés elôlegszámla
2 782 800
MÁK normatíva túligénylés visszafizetése
1 528 243
Élelmezés alapanyag (óvoda konyha)
824 494
Szemétszállítási (ÉrdKom)
616 591
Tankönyv
312 789
Iskola gáz
257 941
Közvilágítás
248 261
Konyha gáz
176 930
Köztemetés
165 000
Facsemeték
160 240
Perköltség (csatorna, telekadó)
154 000
Iskola áram
146 326
Villamos szerelési kellékek / közvilágítás lámpák 123 560
Továbbképzés
110 000
Tûzcsap ellenôrzés
108 240
Úthoz kô
106 735
Groupama felelôsségbiztosítás
102 632
Segélyek (szociális segély)
95 100
Mûvelôdési Ház gáz
88 377
Segélyek (ápolási díj)
88 350
Kukák
79 200
Községháza gáz
79 156
Óvoda gáz
78 231
Földmérés
75 000
Tisztítószerek
73 991
Kistérség óvoda fenntartás
70 553
Kazánjavítás, konvektor javítás
67 591
Mûvészeti iskola eszköz beszerzés (támogatásból) 65 000
Kisbíró nyomdaköltség
60 078
Sportöltözô gáz
55 731
Összes intézmény vonalas telefon
54 120
Önkormányzat jogásza
51 785
Összes intézmény Invitel vonalas telefon
49 580
Mûvelôdési Ház áram
46 468
Fénymásolók karbantartása, patroncsere
46 313
Összes intézmény internet
41 594
Közgyógyellátás
39 816
Számítástechnikai karbantartás
31 440
Üzemanyag fûnyírókba, traktorba
31 270
Sportegyesület személyszállítási költség
30 300
Mobiltelefonok
27 826
Könyvek, újságok könyvtár, iskola, óvoda
26 990
Községháza áram
26 152
Sportegyesület áram
24 055
Kártevôírtás
24 000
Rendezvények dologi költsége
22 820
Iskola víz
22 308
Óvoda víz
21 091
Iskolai fûtésrendszer ellenôrzése
19 074
Vérvétel támogatása
18 430
Irodaszer, bélyeg
17 250
Védônô gáz
16 853
Tenisz klubház gáz
16 068
Kazán tisztítás, ellenôrzés
15 000
Riasztó távfelügyelet
15 000
Óvoda áram
14 287
Mûvelôdési Ház internet
11 880
Tanulók bérlete
8 500
Munkaruha (óvodai dolgozók)
7 890
Sportegyesület víz
7 301
Tenisz klubház áram
6 864
Szolgálati lakás áram
6 668
Velence kisegítô iskola (1 gyerek térítési díj)
5 302
Virág, koszorú
5 090

ÖSSZESEN

4 843
4 462
3 797
3 600
3 455
3 260
2 920
2 402
2 000
2 000
846
9 744 110

BEVÉTELEK
(adók, állami támogatások és csatornadíj nélkül)
Mûvészeti iskola tandíj
Iskolai étkezés térítési díj befizetés
Szemétszállítási díj befizetés
Óvodai étkezés térítési díj befizetés
Bérleti díjak (közterület- és terembérlet)
Tankönyv befizetés
Felnôtt étkezés térítési díj befizetés
Ételmaradék
ÖSSZESEN

339 350
240 309
235 053
192 208
40 949
36 215
34 000
2 500
1 120 584

Fôzzünk játszóteret!
A nyereményjáték folyatódik 2009-ben is! Ne dobja el a
Delikát8 ételízesítô zacskóját! Tavasztól ismét gyûjtjük a vonalkódokat!
Semmi sem lehetetlen: íme egy tavalyi nyertes sikertörténete (forrás: www.delikat.hu).
„Teljes évi költségvetésének felébôl épült játszótér a 97
fôs Drávapiskin. Az összesen 12 millió forintból gazdálkodó
település hatmillió forintos játszóteret nyert.
Mali Zoltán, Drávapiski polgármestere, akit néhány hónapja életveszélyesen megfenyegettek az uzsoramaffiával
folytatott küzdelme miatt, aki tavaly gyalog indult el a 6-os
úton Drávapiskibôl Budapestre, hogy így harcolja ki a látássérültek rehabilitációs központját a településnek, most egy
játszótérért szállt harcba.
A 97 fôs településrôl összesen 333 kilónyi ételízesítô érkezett a játszótérért folyó játékban. A polgármester elsôsorban
az interneten szervezôdött blogos közösséget és más ormánsági településeket aktivizált (http://888.blogter.hu/?post_id
=287486), és összesen 333 kilónyi ételízesítôt gyûjtött így
össze, hogy megnyerje a falunak a játszóteret a „Fôzzünk 8
játszóteret!” program játékán. Drávapiski ezzel az eredménynyel összesen 1666 települést utasított maga mögé. Az interneten szervezett összefogás olyannyira túlnyúlt Drávapiski
határain, hogy még Dél-Afrikából is érkezett segítség a gyûjtéshez. Ez volt a legtávolabbi pont, ahonnan támogatták Mali
Zoltán kezdeményezését.
Az összesen 53 települést magába foglaló Ormánságban
eddig összesen 2 településnek volt európai szabványoknak
megfelelô játszótere...
A „Fôzzünk 8 játszóteret!” programnak köszönhetôen két
év alatt összesen 17 játszótér készült el összesen mintegy 100
millió forintból.”
Hajbin Tímea
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Eszter tanítónô, kollégánk kisbabái megszülettek. Anyuka, Lövei Vilmos és Lövei Dániel jól vannak. Gratulálunk, kívánunk
sok örömet, boldogságot, jó egészséget a családnak.

ISKOLAI HÍREK
Szeretettel köszöntöm az újság minden kedves olvasóját az
új évben. Kívánok békés, boldog, egészségben, sikerekben eltelô 2009-es esztendôt.
Január 5-vel ismét megkezdôdött az iskolai munka. Rövid
két hét áll rendelkezésünkre, ugyanis ebben az évben január
16-án zárul az I. félév, a tanulók január 23-án kapják meg a
félévi értesítôket. Így aztán most sok a tennivaló, hiszen a félévi felmérésekre, dolgozatokra kell készülni, mindemellett
újabb feladatok is várnak ránk. Elôtte azonban tekintsünk egy
kicsit vissza.
December 12-én a hagyományokhoz híven a Baptista gyülekezet bodrogi iskolásai karácsonyi ajándékokkal és szeretet
mûsorral érkeztek hozzánk. Köszönjük a meghitt ünnepi mûsort, az ajándékokat.
Ugyanezen napon délután felsôs diákjaink a DÖK szervezésében „Suli-buli”-ban szórakozhattak, játszhattak.
December 18-án a szokásos Csiga, kagyló kiállítást láthatták a gyerekek, vásárolhattak a tenger „kincseibôl”. Elôadást is
hallhattak a tengeri élôlények életérôl, fejlôdésérôl. Köszönjük.
December 19-én az utolsó tanítási napon lezajlottak az osztályokban is a karácsonyi ünnepélyek, az ajándékozás, a várakozás hangulata érzôdött mindenütt. Délután Varga Attila katolikus hitoktató vezetésével hittanos tanulóink meghitt, kedves
karácsonyi mûsorral kedveskedtek a tanári karnak, illetve a
vendégségbe hívott Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának. Megköszönöm közremûködésüket, ünnepi hangulatot
árasztó szép mûsorukat.
December 20-án a Tordas SE lövész szakosztályának szervezésében a felsô tagozatból 16 tanuló vett részt a Vasas Sportcsarnokban szervezett karácsony elôtti játékos sportvetélkedôkben, versenyekben. A gyerekek jól érezték magukat az
egész napos programon. Köszönjük a pedagógus kísérôknek,
Stampel Erzsébet tanárnônek és Fazekas Attila tanár úrnak a
felügyeletet, a szakosztálynak pedig iskolánk nevében köszönjük szépen a lehetôséget. A tanulók az iskola számára még
ajándékot is kaptak (labdákat, melyek az alsó tagozatba kerültek).
Örvendetes, hogy iskolánk új kolléganôje nemcsak testnevelés szakos, hanem gyógytestnevelés terén is jártas. Felmérést
készített a tanulók körében, kiszûrte a gerincproblémás, illetve
mozgáskoordinációs problémával küzdô tanulókat. Felmérését
a háziorvos felül fogja vizsgálni néhány esetben. Kérem a kedves szülôket éljenek a lehetôséggel, hiszen hozzáértô szakember végzi a gyakorlatokat gyermekeinkkel. Sajnos mindannyian tudjuk, hogy a rossz testtartás rögzülhet, szokássá válhat.
Kis odafigyeléssel azonban javítható. Ezt szeretnénk elérni,
ehhez nyújtjuk a segítséget. Köszönöm.
A téli szünetben egy érdekes játékban vettünk részt. December 30-án az óévet búcsúztatva, valamint a Szociális Otthon fennállásának 50. évfordulóját ünnepelve egy „szerencsepróbáló” játékba kezdett. Több állomáson a falu területén különbözô feladatokat kellett a lakóknak, valamint az állomáson
várakozó, ôket fogadó „bizottságnak” együtt megoldaniuk. Az
egyik állomás az iskolánk aulája volt, így mi is részt vettünk
játékukban. Az est programja falatozással, tûzijátékkal zárult.
Kellemes, mindenki számára élvezetes volt a játék.
Iskolánkban inkább a fogadóórákon, a félévi zárásokon, bizonyítványosztáson és szülôi értekezleten túljutva folytatjuk a
tevékeny programokat.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére - a Himnusz születésének ünnepén - megemlékezést tartunk iskolánk
aulájában reggel 8 órakor.
Január 28-án Benedek Elek születésének 150. évfordulója
tiszteletére MESEMONDÓ VERSENYT rendezünk az elsô 6
évfolyam számára. Vendégként fogadjuk a gyúrói tagiskola tanulóit is. A verseny rajzpályázattal együtt lett meghirdetve. A
rajzok témája: Benedek Elek bármely meséje. Szabadon választott technikával készülhet a munka, melyet szakértô zsûri
fog elbírálni. Mindenkinek jó felkészülést, sok sikert kívánok.
A félév zárásáig pedig kívánok minden diáknak szorgalmas, kitartó munkát, eredményes félévet, jó bizonyítványt.
Szeretnék még egy örömteli eseményt bejelenteni. Lövei

Benedek Elek a nagy meseíró életérôl röviden.
(Ebben az évben ünnepeljük születésének 150. évfordulóját).
Benedek Elek, a Székelyföld szülötte 1859. szeptember 30án látta meg a napvilágot Erdôvidék egy kicsi falujában, Kisbaconban. Ebben a szép természet- és emberszeretô környezetben nôtt fel Benedek Elek, de a legnagyobb ajándék számunkra
az, hogy meg tudta ôrizni, tovább tudta adni olvasóinak mindazt, ami az ô gyermekkorát széppé tette. A boldog kisbaconi
diákévek után a székelyudvarhelyiek kevésbé örömteli közösségébe kerül. A kollégium az élet iskolája, de a kultúrával való
találkozást is jelenti az író számára, Nyelveket tanul, lelkes
tagja az önképzô körnek. Érettségi után hamarosan Pesten találjuk. Tanárnak készül, de lelke mélyén írói terveket táplál.
Benedek Elek Sebesi Jóbbal, székelyudvarhelyi barátjával
a korábban gyûjtött népköltészeti alkotásokat Gyulai Pálnak
mutatta meg. A híres kritikusnak tetszett a székely népköltési
gyûjtemény. Az elsô csatát tehát megnyerte. Egyetemi tanulmányait félbeszakította, újságíró lett. 1885-ben jelent meg a
Székely Tündérország, ami már önállóan megírt népmeséket is
tartalmaz. Hat évvel késôbb jelent meg a Székely mesemondó.
Az igazi vállalkozás azonban (1894-96) az öt kötetben
megjelenô Magyar mese- és mondavilág, ami a millenium ünnepére készült. Magyar népmesét kell a gyermekek kezébe adni, mert az a magyar nép lelkét, örömét, bánatát, mindennapjait
tárja a gyermekek elé. Ô az elsô író, aki a gyermekirodalom
ügyét a magyar mûvelôdéspolitika fontos kérdésének tartotta,
mint országgyûlési képviselô.
A világról alkotott értékrendje, gondolatvilága az 1894-ben
megjelent Testamentum és hat levél c. irodalmi végrendeletben
olvasható. Jelentôsek Benedek Elek mesefordításai is. Ezek a
Kék, Piros, Ezüst és Arany mesekönyvek. Említésre méltót alkotott novelláival, regényeivel is: Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna, valamint a magyar nemzeti múltat népszerûsítô írásaival is: A magyar nép múltja és jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete. Mint újságíró többféle lap munkatársa, majd szerkesztôje lett. Hozzáértése, esztétikai igényessége nem ismerte a megalkuvást. (Nemzeti Iskola, Néptanítók
Lapja, Az Én Újságom, Jó Pajtás, Cimbora stb.). Élete alkonyán visszatért szülôföldjére, ahol fáradhatatlanul küzdött tovább elképzeléseinek valóra váltásáért. Munka közben érte a
halál 1929. augusztus 17-én. Az utolsó három szó, amelyet
kért, írói végrendelete: - „fô, hogy dolgozzanak”.
Somfai Sándorné igazgató-helyettes

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI
A Fejér megyei népdaléneklési verseny területi döntôje február 13-án, pénteken, 14.30-kor lesz az iskola aulájában. A rendezvény helyi szervezôje Domak Anikó. Mindenkit szeretettel
várunk!
Ifjúsági Néptáncantológia lesz február 14-én, szombaton 11
órakor Budapesten a Thália Színházban, melyre bejutott a Pillikék ifjúsági kamara csoportja a „Tavaszi szél vizet áraszt...” c.
koreográfiával, és szólistáink Szabó Rubinka, Násztor Péter és
Salamon Gáspár. Érdemes ôket megnézni.
Elôzetes: A VII. „SZÛCS BÉLA” gyermek és ifjúsági néptánc tábor augusztus 25-29 között lesz.

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

Csak „malacunk volt”?

Kedves Olvasók!

Nem csak ennyirôl van szó, ennél többrôl! Vidáman, a gondokat magunk mögött hagyva, egy vállalkozó szellemû csapat
vállalkozott arra, hogy elbúcsúztassa a 2008-as évet, ami az értelmi fogyatékosok otthonában élôk és dolgozók számára gazdag és szép jubileumi év volt.
A gazdasági válsággal mit sem törôdve kergették a szerencsét és hittek abban, hogy megtalálják, közkinccsé teszik. Ebben Bartokos Tamás színmûvész, az otthon régi támogatója és
csapata segített. A Sándor huszárok kíséretében vidám, rejtélyes esti túrára indultak/indultunk, merthogy a csapatnak a része voltunk mi is.
Az elkövetkezendô 50 év szerencséjét egy alig 10 kg-os
kismalaccal próbáltuk megalapozni. A túrán részt vett, végig
kísérte utunkat, jóllakott, ruhát kapott, hogy ne fázzék, és vidáman visította végig a szerencsés 2009-es évbe vezetô utat,
mely akadályokon és próbatételen keresztül vitt.
Köszönjük a fogadó családoknak (Varga Károly és családja
– Somogyi B. utca, Bradák György és családja – Szabadság út,
Czigány Zoltánné és családja - Szabadság út, Papp Éva és családja – Hangyasor) a vendéglátást, a megfogalmazott kérdéseket, melyek a következô állomásokra vezettek bennünket. A
nem mindennapi feladványok megoldóinak külön köszönetünket fejeztük ki. Megcsodálhattuk Juhász Csaba polgármester úr
és munkatársai „Szentivánéji álom” elôadás részletét retro stílusban, az iskolások nagyszerû dalszövegírását és annak elôadását Somfai Sándorné igazgató helyettessel az élen.
Köszönjük Tordas község lakóinak az érdeklôdését, akik
felhôtlen vidámsággal és odaadással kísérték a szerencsét kergetô felvonulókat.
A kirándulás a Gesztenyés úti otthon belsô udvarán ért véget, ahol forró gulyásleves melegítette fel a kihûlt orrú és végtagú résztvevôket. A hatalmas tábortûz mellett nótázó tömeg az
együvé tartozást jelenítette meg.
Valóban felemelô élmény volt az együttlét, a jókedv, a jó
ügyért való közös tenni akarás.
Az otthon szerencséjét meghozó kismalacot László Mária
vitte haza, mint élô tombolatárgyat, vállalva azt, hogy neveli,
óvja, védi és dönt a további sorsáról.
A rendezvényt gyönyörû fényeket szóró tûzijáték zárta,
mely megalapozta a vidám Óévbúcsúztatót, a Szilvesztert és
további közeledést a Tordason élô valamennyi ember között.
Sikerekben gazdag, szeretetteljes, egymást tisztelô és elfogadó új esztendôt kívánunk minden kedves tordasi lakosnak!

Az új évben új könyvekrôl szóló ajánlásokkal szeretném
köszönteni Önöket.
Kliment Emília Névmágia címû mûvét lapozgatva arra kereshetünk választ, hogy befolyásolja-e, s ha igen, hogyan a keresztnév a személyiségünket. Közel 600, Magyarországon
közismerten használt név jelentéstartalmát írja le, együtt a lényegesebb információkkal, numerológiai adatokkal.
Méltatói szerint Weöres Sándor verseinek játékossága tér
vissza Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen címû meseregényében. A kötet egy kisfiú, Muhi Andris kalandjait meséli el versben - gyerekek és felnôttek számára egyaránt szórakoztatóan,
szellemesen.
Változó, átalakuló világunkban naprakész adatsorokkal,
színes, látványos képekkel, térképekkel ismerteti A Világ országai-t a Topográf Kiadó kötete. A könyvet Vitray Tamás
ajánlja, aki a legutóbbi olimpia összefoglalóira ebbôl (is) készült: „Remek segédkönyvre akadtam. Fantasztikusan érdekes
olvasmány. Tudom, hogy nem mindannyian közvetítenek
olimpiai megnyitót, de úgy még jobb, mert izgalmak nélkül,
saját örömükre forgathatják.”
Mindennapjaink gyakori velejárója lett - sajnos - a stressz.
A szó használatára már fel sem kapjuk a fejünket, beépült a
szókincsünkbe - aminek természetesen az az oka, hogy maga a
jelenség is hétköznapivá vált életünkben. Tulajdonképpen mi
is a stressz és hogyan hat ránk? Milyen stressztípusba tartozunk? Ezekre a kérdésekre ad választ az LPI Kiadó gondozásában megjelent Stresszkönyv. Megoldásként gyógymódokat,
lazítási technikákat nyújt, amelyekbôl mindenki kiválaszthatja
a számára legmegfelelôbbet.
További könyvek:
Jessica Nightingale: Kalandozások a vallás titokzatos világában
Nicholas Sparks: Éjjel a parton
Victoria Holt: A birodalom királynôje
Victoria Holt: Rózsa tövis nélkül
Julie Garwood: Lassú izzás
Zeyer Bremmer: Sport (Mi micsoda sorozat)
Hétfôn és szerdán továbbra is szeretettel várom a régi és a
leendô olvasókat.
Varga Szabolcsné

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Az Otthon lakói és dolgozó nevében
Mezeiné Sánta Klára
Eisenbacher Imréné

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik felléptek az Adventi vasárnapok alkalmával rendezett ünnepségeken, sok finomsággal vendégelték meg a résztvevôket. Köszönöm a kiállítóknak, hogy lehetôségünk volt szép ajándékok vásárlására. Természetesen köszönet a vendégeknek, akik részvételükkel emelték az ünnepvárás meghitt hangulatát.
A január, február havi programok a farsang jegyében telnek.
Január 31-én, szombaton 14 órától FARSANGI JÁTSZÓHÁZ-ba várom a gyerekeket. Álarcokat, bohókás bábokat készítünk.
Állandó programjainkra továbbra is várok minden érdeklôdôt.
- Keddenként 16 órától a kismama klubba várom a mamákat és
a babákat.
- Aki megfogadta az újévben, hogy egészségesen fog élni,
vagy az ünnepek alatt felszedett néhány kilótól szeretne megszabadulni, kedden és csütörtökön 18 órára tornászni hívom.
- Péntek, szombat: ifjúsági klub
Bediné Németh Márta

UTÁNAJÁRTUNK
Aki már megkapta, nagy örömmel fogadta az Önkormányzat falinaptárát, benne a 2008. év fotóival. Teszár Tamás alpolgármestert, az ötlet gazdáját kérdezem.
- Hogyan született az ötlet?
- Az év vége felé képviselôtársaimmal gondolkodtunk, mivel
kedveskedhetnénk a faluban élôknek. Amatôr fotósként az elmúlt évben is sok fényképet készítettem Tordas életének dokumentálása érdekében, így kézenfekvô volt, hogy készítsünk
egy falinaptárt. Néhány máshonnan beszerzett képpel kiegészítettem a saját fotóanyagomat, majd megszerkesztettem a kiadványt. A nyomdában egyúttal elkészültek az önkormányzati és
intézményi névjegyek, és 500 csomag memóriakártya is, a
Pillikék elmúlt tíz évének fényképeivel.
- Mi az oka, hogy még nem jutott el mindenkihez a naptár?
- Azért, hogy mindenki sértetlen állapotban jusson hozzá, személyesen, lehetôleg kézbe kellett átadnunk. Ez nagyon idôigényes, hiszen csak néhány képviselô tudott idôt szakítani a kézbesítésre. A fagyos idôért kárpótolt az a sok kedves szó, amit
az emberektôl kaptunk. Akihez valamiért nem jutottunk el kérjük, vegye át a Községházán, félfogadási idôben!
Veres Andrea fôszerkesztô

Szeretettel várunk mindenkit 2009. február 14-én, szombaton a Valentin nappal egybekötött jelmezes farsangi bálunkra
este 8 órától. Hangulatfokozóként, délelôtt 11 órakor maskarás
felvonulásra indulunk a Mûvelôdési Háztól. Jöjjenek, nézzenek meg bennünket, majd este szórakozzunk együtt egy jót!
Az ifjúsági klub tagjai
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HAGYOMÁNYÔRZÔ ROVAT
lasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból
egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki
(beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van munkánk
és a gazdaság jól mûködik. Aztán valaki tovább fokozta ezt a
„csodát”, és meztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett
még egy lépést, és ezeket elérhetôvé tette az interneten. És mi
azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga ezt lehetôvé teszi
számukra. És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk
tv- mûsorokat és mozifilmeket, amelyek az erôszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk
olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erôszakra,
a kábítószer-fogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra és
különbözô sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk,
ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek.
Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a
gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget
tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát,
hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat?
Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki
tudjuk találni.
Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja. Furcsa, milyen egyszerû az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért
megy a világ a Pokolba.
Erôs hitet, kellô tudatosságot és egészséges toleranciát kívánok minden kedves embertársamnak! Áldás!

A Világ olyan, amilyenné tesszük
A Teremtô által megalkotott világrend tökéletes harmóniája
lépten-nyomon megnyilvánul hétköznapi életünkben. Könnyû
a dolgunk, hiszen nincs más teendônk, mint beleolvadni ebbe
az idôkorlát nélküli csodába és figyelemmel kísérve a természet rendjének útmutatásait, megpróbálni életünket emberként
leélni. Mi magunk határozzuk meg a világ sorsának alakulását
viselkedésünkkel, példamutatásunkkal és hitelességünkkel. Az
ezer mérföldes út is az elsô lépéssel kezdôdik, ekkor még dönthetünk, folytatjuk e tovább, vagy visszafordulunk.
Hallottam olyan faluról, ahol az emberek ellenségként tekintenek egymásra, és nem fogadják el a másságot. Az utcán
eldobott szemét jelzi, hogy mégiscsak zajlik az élet, miközben
régi nagyhírû muzsikus családok leszármazottai róják kemény
céltudatossággal köreiket néhány fontosabb fémhulladék birtoklásának reményében. A felnôttek elfordítják fejüket, ha öszszefutnak az utcán, a gyerekek pedig, jól nevelten folytatják
ezt a hagyományt. Mi lesz az ilyen falunak a sorsa? A belsô viszály és a negatív erôkbe befektetett energia elvész és felborul
a közösségi rend. Az ilyen helyre könnyen befészkelôdnek az
ártó, romboló erôk, amelyek végül lassan, de biztosan teljes
pusztulásra ítélik a környezetet és az ott élôk lelkét, amelynek
következménye a teljes összeomlás.
Örüljünk emberek, hogy nem egy ilyen faluban kell élnünk, higgyük azt, hogy nálunk minden másképp van. Az erôs
hit teremtô ereje által lakóhelyünk környezete igazi földi paradicsommá válhat otthont adva békés, boldog és egymással öszszetartó embereknek, akik büszkék arra, hogy a világ mocskát
messze elkerülve egy ilyen helyen a „béke szigetén” élhetnek.
A következô kis történet szolgáljon tanulságos példaként.
Olvassuk figyelmesen és gondoljuk át, milyen következményekkel járnak a dolgok, ha kellô odafigyelés hiányában hagyjuk szétfolyni életünket.

Benyás

A nagy fa rejtélye
A park közepén állt egy nagy fa.
A kislány, aki a park mellett lakott,
felébredt a vihar zajára és kinézett
az ablakon. Ijedten rántotta vissza
a fejét, mert a villám már harmadszor
csapott a fába, amelynek kopasz ágai
közt immár három falevél virított.
A kislány nemsokára rájött, hogy
minden levél egy villámcsapásból keletkezik.
Másnap reggel felébredve azonban azt hitte, hogy álmodott.
A nagy fa titkát ôrzô viharos éjszakai történet igaznak bizonyult. Minden egyes levélben a Tudás, a Szeretet és a Béke
fénye csillant meg, és a villámmal érkezett le a földre.
Na és, hogy mi van a dörgéssel?
A dörgés mondta el a bölcsességet. A történet fája pedig, nem
más, mint a Világ fája.

A kitiltott Isten válasza
Gyakran megkérdezik az emberek a vallások képviselôit:
Ha van Isten, miért engedi meg azt a sok szenvedést és bajt,
amely sújtja világunkat, benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az alábbi interjú találó választ ad a kérdésre. Egy ismert lelkésszel készítettek interjút az egyik rádiómûsorban,
amelyben a riporternô megkérdezte ôt az utóbbi idôk borzalmas eseményeivel kapcsolatban: Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek? A lelkész nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott: Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: Menj
ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkbôl!
És Ô, amilyen „nagyvonalú”, csendben hátrahúzódott.
Miképpen várhatjuk el Istentôl, hogy áldását és védelmét
adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket békén? Egy lány panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben. Azután valaki azt
mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát az iskolákban. A Bibliát, amely azt mondja: „ne ölj, ne lopj és szeresd felebarátodat,
mint önmagadat!” És mi azt mondtuk, rendben. Azután egy
pszichológus azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha
rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk az önbecsülésüket. És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, mirôl beszél, és azt mondtuk, rendben.
Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfônök
jobb, ha nem fegyelmezik a gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetôi azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljanak az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk,
hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk, rendben.
Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt
végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják
szüleiknek. És azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezetô
azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem
kell, hogy errôl szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk,
rendben. Aztán valaki, az általunk jelentôs posztra megvá-

Benkô Réka írása

A Szél suttogása
Volt egyszer egy lány, aki minden áron meg akarta fejteni a
Szél suttogásának titkát. Ez még nem is lett volna baj, csak az,
hogy ennek érdekében konokul és görcsösen próbált meg mindent elkövetni. Felmászott a tetôre, még szeles idôben sem vett
fel sapkát, sôt még fagyos éjszakákon is fennmaradt. Egyszer
azonban az iskolából hazafelé jövet, találkozott egy emberrel,
aki köveket árult. Kérdezôsködött tôle, hogy ez meg az menynyibe kerül, bár igazán semmire sem volt pénze.
Elvett egy követ, hogy jobban szemügyre vegye, de véletlenül
elejtette. Lehajolt, hogy felvegye, és amikor felnézett, az árusnak hûlt helyét találta.
Helyén csak egy kô maradt, amire ez volt írva „Soha ne akarj
lehetetlent!”
A kislány elgondolkozott ezen, majd gondosan eltette, és megôrizte a követ. Ezután soha többé nem vágyott olyan dolgokra,
amik elérhetetlenek.
Benkô Réka írása
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Szeretettel köszöntjük Tordas legkisebb lakóit!
2008-ban az önkormányzat nyilvántartása szerint 22 tordasi kisbaba született, közülük 13 lány, 9 fiú. A sok kislánnyal
kissé kiegyensúlyozottabb lett a nemek közötti egyensúly a
„férfiuralom” után: a 2007-es évben ugyanis 17 kisfiú és 5
kislány született.
Az újszülöttek részére az önkormányzat 1-1 facsemetét
ajándékozott, amelyet a szülôk átvehettek a kijelölt idôpontokban. Aki nem vette át a fácskát, annak lehetôsége lesz tavasszal átvenni és elültetni saját kertjében, így figyelemmel
kísérheti a két kis palánta párhuzamos növekedését.
Ezúton gratulálunk minden szülônek, nagyszülônek a
gyönyörô gyerekekhez, és kívánunk jó egészséget, sok boldogságot!
Lévai Gyöngyi és Hajbin Tímea

Szabó Huba Dániel
Gergály Katalin - Szabó Erik Zoltán

Rózsavölgyi Lilla
Keserû Judit - Rózsavölgyi István

Szabó Komoróczki Csenge
Komoróczki Dóra - Szabó Tamás

Boga Kincsô
Schwarzkopf Mónika - Boga Áron László

Fehér Milán
Pólus Ágnes - Fehér Norbert

Sármay Janka Lea
Sármayné Láng Katalin - Sármay Bence

Bokros Johanna Sára
Bokros Anna - Bokros László

Szalféter-Torcom Emma
Beck Réka - Szalféter-Torcom Borisz

Kalocsai Flóra
Balogh Hajnalka - Kalocsai Jenô

Szilassy Dorottya
Müller Anikó - Szilassy László

Szilika Tamara Anna
Szilika Iván Emôke - Szilika Zsolt

Botta Ábel
Kubinyi Emese - Botta Péter Pál
Káposztás Izabel
Mészáros Ibolya - Káposztás Endre

Ugron István Bende
Nagybán Karina - Ugron István

Sipos Katalin Hajnalka
Kiss Hajnalka - Sipos Sándor

Botta Dániel Gyula
Balog Eszter - Botta Dénes

Farkas Kristóf Jenô
Bodó Anikó - Farkas Jenô

Kesztler Réka
Barátki Hajnalka - Kesztler János

Veszeli Frank
Rácz Margit - Veszeli Csaba

Süller Lídia
Torma Villô - Süller Zsolt

Kusz József
Szûcs Katalin - Kusz József
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Zsarnai Csanád Rafael
Érsek Veronika - Zsarnai Gábor

Tordas két évtizedes fejlôdésének története

Te melyik csoportba tartozol?

Az elôzô számban beszámoltam a tordasi Hangya Szövetkezet megalakításáról, most ismertetném a további fejlôdés
folyamatát. A Hangya Szövetkezetnél dolgozóknak megépítettek négy darab kétlakásos szolgálati épületet, így az ott
dolgozó emberek közel laktak a munkahelyükhöz. Igaz, egy
szoba - konya - éléskamrás lakások voltak, de az akkori körülményekhez viszonyítva hatalmas fejlôdés volt ez, hiszen a
konyhákba bevezették a vizet. A baromfi- és állattartás biztosított volt.
Mivel az országos Hangya Szövetkezeti hálózat fejlôdése
szükségessé tette, hogy a szövetkezeteket képzett szakemberek
vezessék, szükséges volt egy vezetôképzô iskola megépítése.
Tordas földrajzi elhelyezkedése ideális volt, ezért Tordason
építették fel ezt az iskolát, amely a tanulók részére bentlakást
és élelmezést is biztosított. A vezetôképzô oktatás mellett, gazdasszonyképzô tanfolyamok is folytak.
A gazdák korszerû gazdasági fejlôdése érdekében az azt
igénylôknek vértiszta magyartarka fajta, kettôs hasznosítású
(tej, hús) állatok beszerzését segítették. Az akkor hagyományos mangalica sertések tenyésztését húshasznosítású yorkshiri és bergshiri fajtákkal egészítették ki. Mindkét állatfajtához apaállatokat biztosítottak. A gazdák terményértékesítésének érdekében a termények tárolására magtárat és kukoricagórékat építettek. A gazdák a vetômagjaikat a szövetkezet által
biztosított, akkor korszerû vetômagtisztító gépen bérmentve
tisztíthatták.
A szövetkezeti központi építkezésekkel párhuzamosan a
faluban is hatalmas fejlôdések kezdôdtek el. A már mûködô
bolt és kocsma épületét átalakították. A bolt mellé boltoslakás
épült, a boltvezetô számára. A kocsmát kibôvítették az akkor
„magyar szobának” nevezett helyiséggel, ahol esténként és
szabadidôben kártyázni és sakkozni lehetett. Ebbôl a helyiségbôl nyílott egy másik helyiség, az úgynevezett „gazdakör”,
ahol a gazdák megbeszélhették a szükséges teendôiket. A bolt
és a kocsma folytatásában épült meg a kultúrház, valamint a
hozzá csatlakozó hitelszövetkezet (ma a mûvelôdési ház irodája) és a kocsmáros lakás. A kultúrház rendelkezett egy nagy
kultúrteremmel, korszerû megvilágítású színpaddal, férfi és
nôi öltözôkkel, zuhanyzókkal, WC-kkel. A terem hátsó részén,
a színpaddal szemben vetítôtermet építettek. A belépôjegyek
árusítására jegypénztárat alakítottak ki. A mozi vezetésével a
ma is élô Pintér Györgyöt bízták meg. A kultúrközpont tehát
kettôs funkciót látott el, filmvetítést és színdarabok bemutatását tette lehetôvé, így a korábban is jellemzô közösségi élet
még intenzívebbé vált. A faluban elôtte is mûködött egyházi
dalárda, színjátszó csoport, tûzoltó egyesület. A nagy kultúrterem lehetôséget biztosított a hagyományos falusi bálok megrendezésére is.
Meg kell említeni, hogy már az iskolában megkezdték a
szövetkezési eszmét fejleszteni, így az iskola felsô tagozati
tantermében Iskola Szövetkezet mûködött, felsô tagozatos diákok vezetésével, ahol füzetet, tollat, friss reggelit lehetett vásárolni.
Az utolsó ütemben épült meg az ifjúság számára a tornaterem, az óvoda, az orvosi rendelô és lakás, valamint a zöldkereszt rendelô. A tornaterem mellett épült fel a könyvtár és olvasóterem, valamint a tornaterem öltözôje, zuhanyzói, WC-i.
Az óvoda korszerû foglalkoztató teremmel, konyhával, WCvel, öltöztetô helyiséggel rendelkezett, az udvarán kb. 100 m2
felületû, 60 cm mély, ovális medence épült a gyerekek részére.
A Hangya Szövetkezetek országos központja az ország különbözô tájegységein Hangya Szövetkezeti mintaközségeket
hozott létre. Ezen mintaközségek voltak hivatottak arra, hogy
a magyar falvak mezôgazdaságát, korszerû gazdálkodási, terményfelvásárlási, értékesítési, valamint a gazdasági fejlôdést
biztosító korszerû eszközök beszerzését tegyék lehetôvé kölcsönök biztosításával. E községek egyike volt Tordas.

Wass Albert egykori, de mai is idôszerû megállapítása szerint:
„- Háromféle ember van ebben az országban... háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak.
Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy
kiszolgálja a hatalmon lévôket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán
csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál,
marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga
hûségét, és nagyobb koncot kapjon érte.
Egy másik részük az ellenkezôjét teszi: feláll a két lábára és
verekszik. Védi azt, amirôl úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát
ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik
másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett.
Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem
szép, sem csúnya. Se nem hôs, se nem áruló. Senki és semmi.
Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak
meghúzódik és vár. És mint a fû a rátaposó láb alatt, meghajlik,
meggörbed, tûr, mindent eltûr, s amikor tovább lép a nagy láb,
akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy
kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen
valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért,
érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép.”

A Nyugdíjas Klub karácsonya
Kedves meghívásnak tettem eleget 2008. december 22-én,
amikor a Nyugdíjas Klub karácsonyi összejövetelét tartotta. Az
önkormányzat ajándékaként 50 000 Ft-ot vittünk Hajbín Tímea
és Teszár Tamás képviselôtársaimmal, valamint néhány karácsonyi ének eléneklésére vállalkoztunk Kövesárki Kristóf barátommal. Az énekek között a klub vezetôje, Gurabi Tiborné
olvasott fel megható történeteket, verseket. A mûsor után az
evés-iváson kívül a beszélgetés kapta a fô szerepet.

Január 5-én utószilveszterre invitáltak a klub tagjai, ahol az
alpolgármester úr által a karácsonyi összejövetelen készített
képekbôl összeállított tablót ajándékoztuk a klubnak. A meghívásokat köszönjük, megtiszteltetésnek éreztük, és nagyon jól
éreztük magunkat!
Juhász Csaba polgármester

Tisztelettel:
Varga Sándor
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Mit szeretnék elérni 2009-ben?
Vegyél elô egy üres lapot, majd szép sorban válaszolj az
alábbi kérdésekre magadnak, írásban, de egészen ôszintén. A
saját, személyes válaszaid segítenek számodra kirajzolni egy
színes képet arról, mit is szeretnél elérni ez újabb esztendôben.
Ha elkészültél, tedd félre magadnak a lapot, zárd el egy borítékba, majd írd rá: „Felbontandó 2009. június 30-án”. Azaz
pontosan az év felénél. Hidd el, meglepô élményben lesz részed, amikor újra átolvasod majd a soraidat.
Lehet, hogy olyan sikereket érsz el, amelyeket elképzeltél
magadnak, de az is elôfordulhat, hogy életed más irányt vesz,
mint ahogyan tervezted. Lehet, hogy jelenlegi aggodalmaid
teljesen eltûnnek a nyárra. Lehet, hogy meglátod: egy nehéznek tûnô probléma milyen nevetségesen egyszerû módon oldódott meg. És meglehet az is, hogy akad olyan probléma, amelynek a megoldásán folyamatosan dolgoznod kell, hogy idôvel le
tudd majd küzdeni. Sôt még az is meglehet, hogy meglátod a
gondviselô Isten mûködését az életedben, a sorok között!
Érdemes kipróbálni, idôt szánni gondolataid leírására, mert
egészen biztosan meglepetéseket hoznak a saját soraid, és az is
bizonyos, hogy a gondolataid, ha majd újra átolvasod ôket, segítenek életed további útján.
Íme a kérdések. Válaszold meg ôket nyugodtan, higgadtan,
alaposan átgondolva:

Zelk Zoltán: Január
Betakarom hóval, köddel,
mégis fázik a világ,
nincs lomb, nincs levél a fákon,
nincsen a réten virág.

A fákra is zúzmarából
kötök ezüst levelet,
nem tud ilyet sem a nyár, sem
a híres kikelet!

Hátha nincsen, jégvirágot
rajzolok az ablakon,
nem láttatok ilyen szépet
egyetlenegy tavaszon.

Így morog hószakállába
Január és így beszél…
s a didergô téli tájon
lassan tovább mendegél.

Tudod-e?
- Miért van jégvirág az ablakon?
A hideg üvegre lecsapódó pára megfagy, a jégkristályok szabályos rajzolatokat alkotnak. Csak akkor jégvirágos az ablak,
ha a kinti hômérséklet nagyon alacsony.
- Miért havazik?
A felhôk vízcseppekbôl és jégszemcsékbôl állnak. Ha nagy a
hideg, a vízpára ráfagy a jégszemcsékre, melyek emiatt olyan
nehézzé válnak, hogy lehullanak. Ha az alsóbb légrétegek elég
melegek, a jég megolvad, és esôvé alakul. Ha azonban a levegô
hideg, nem olvad meg a jég, havazik.

1. Mit szeretnék elérni a tanulás terén 2009-ben? Vagy éppen
a munkám terén, jelenlegi helyzetemben? Elégedettnek mondhatom magam? Vagyis azt teszem éppen, azt tanulom, azt a
munkát végzem, amelyet tényleg akartam? Hogyan tehetném
még jobban? Ha nem érzem jól magam a bôrömben, mi másra
vágynék? Hogy tudnék elindulni egy újabb úton?

- Mitôl fehér a hó?
A hópelyhek minden irányba szórják a rájuk esô fényt, ezért
látszanak fehérnek.

2. Milyen a kapcsolatom a szüleimmel? Hogyan tehetném jobbá?

- Hogyan keletkeznek a jégcsapok?
A ház melegétôl olvadásnak indul a tetôre hullott hó. Amint az
olvadt hólé lecsorog, a víz ismét lehûl, megfagy. A jégcsapokon végigcsorgó víz ismét megfagy, ismét megolvad: a jégcsapok növekszenek.

3. Milyen a kapcsolatom a testvéremmel/testvéreimmel? Hogyan tudnánk egymást jobban kísérni? Mivel tudnánk szorosabbra fûzni a testvéri viszonyt? Szüleinket hogyan tudnánk közösen megörvendeztetni?

(Az idôjárásról még sok érdekességet olvashatsz a Móra
Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Az idôjárás c. könyvében.)

4. Milyen a kapcsolatom más, közelebbi és távolabbi rokonaimmal: öregekkel, felnôttekkel, fiatalokkal, kicsi gyermekekkel? Ki az, akit elhanyagoltam? Kire kell nagyobb figyelmet
fordítanom?

Téli szólások és magyarázatuk

5. Milyen a kapcsolatom a barátaimmal? Kivel szeretném építeni, szorosabbra fûzni a jó baráti viszonyt? Mit tudok tenni a
barátaimért? Kinek van szüksége pontosan az én segítségemre? És vajon ki az, akivel nem jó, ha barátkozom?

A jég hátán is megél = életrevaló
Olyan fehér, mint a hó = szép tiszta
Megcsípte a dér az orrát = bajba keveredett
Télben csinál házat = alkalmatlan idôben dolgozik
Csendes, mint a téli mezô = hallgatag, néma

6. Kik azok az életemben, akikkel meg tudom beszélni a problémáimat? Kimutatom-e hálámat nekik, amiért az idejüket önzetlenül rám pazarolják? Mit tehetek én ôértük?

Karinthy Frigyes a híres író, mikor már tizedszer hallotta, hogy
a kis rókát aprókának, a kövér fókát pufókának, a jóllakott elefántot telefántnak hívják, megdühödött, hogy mindig ugyanezeket a szójátékokat hallja és hirtelen kitalált száz újabbat belôle.

7. Milyen rendszerességgel tudnék valamit tenni az egészségemért, szervezetem jó mûködéséért? Mit sportolnék szívesen,
és miért azt?

Íme néhány:

9. A bensômmel meg vagyok elégedve? Milyen rossz tulajdonságaimon szeretnék faragni? Milyen jó tulajdonságaimat szeretném erôsíteni?

8. A külsômön mit kell változtatnom? Súlyom, alakom, frizurám? Hogyan szeretnék kinézni? És mit tudok érte tenni?

Züllött medve: elvetemedve
Vidám mókus: nevetke
Kövér sas: hasas
Sebzett denevér: mindenevér
Félénk puli: lapuli
Rosszkedvû cethal: ecethal
Lyukas cipôjû százlábú: fázlábú
Búcsúzó pávián: pápávián
Heccelô szitakötô: uszitakötô
Hanyatló értelmû tulok: butulok
Két összeütközô bolha: karambolha
Félénk pulyka: lapulyka

10. Hogyan tudok pénzt keresni, spórolni, félretenni? Mire kellene gyûjtenem, ami hasznos a számomra?
11. Hova szeretnék elutazni ebben az évben? Miért pont oda,
mi célból és mikor?
12. A lelki életem területén hol kellene valamit tennem? Hol
hallhatnám Isten igéjét, személyes üzenetét? Hol ismerkedhetnék meg keresztyén, hívô fiatalokkal, felnôttekkel? Van valami, amiért rendszeresen szeretnék imádkozni?
13. Milyen mottót választanék magamnak a 2009-es évre?
Hegedûs Mónika

Balog Eszter
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Könyvajánló (Kunsági Gabi ajánlja)

biztosít a családjának és a barátainak, mosolygó arccal, megmutatva, hogy neki magának öröm, ha mindazt adhatja.
Hogy mindez hogy készül, mint készül - okoz-e gondot, fáradságot: az kulisszatitka minden jó gazdasszonynak, ami, ha
kitudódik, elvész az illúzió! Pedig, tessék elhinni, a háztartásban éppen úgy, mint a színpadon, nagyon fontos, hogy sértetlenül megôrizzük az illúziót!

Az új évet, rendhagyó recepttel kezdeném. Gondoltam írok
pár sort, miért is választottam. Majd kétoldalnyi fejtegetés után
rájöttem, majd aki elolvassa, megérti.
Vízvári Mariska 1877-ben született és a századfordulón
nagy sikerû színésznô volt Budapesten a Vígszínházban. Kedvelte a fancia konyhát és forradalminak számító szakácskönyvet jelentetett meg. Az idôtájt hazánkban a zsíros, laktató ételek voltak divatban. Szakácskönyve ellenkezôleg, változatosan
fûszerezett, könnyen emészthetô ételek receptjeibôl állt. Húsételek mellé zöldség, sôt gyümölcsköreteket ad...
Az alábbiakban leírtakat elôszóként szánta CSALÁDI
SZAKÁCSKÖNYVÉHEZ MAJD 100 ÉVVEL EZELÔTT!
Jogutódai jóvoltából a szakácskönyv újra kiadásra került az
Alexandra Kiadó gondozásában.

POLGÁRÔR HÍREK
MEGHÍVÓ!
A Tordasi Polgárôrség 2009. február 23-án, hétfôn,
18 órakor tartja éves közgyûlését.
A közgyûlés helye: Tordas, Mûvelôdési Ház
Napirendi pontok: beszámolók megtartása, beszámolók
elfogadása, vezetôség választás, egyebek.

Jó étvágyat!

A közgyûlésre minden tagunkat és érdeklôdôt szeretettel
várunk! A cikken kívül név szerinti meghívót senkinek nem
küldünk.

Vízvári Mariska: A család szakácskönyve
Elôszó

Vezetôség

Milyen legyen a jó gazdasszony? - kérdezik tôlem. Nehéz
kérdés ez nagyon; errôl bajos disszertációt írni. Ez csak úgy
„jön”. Már akinek. Akinek viszönt nem „jön”, annak hiába magyarázzák! Aki jó gazdasszonynak születik, az éppen úgy van
a háztartás vezetésével, mint a pacsirta az énekléssel. Tudja,
anélkül hogy tanulná. Aki pedig nem született rá, azt éppen
olyan hiábavaló tanítani erre, mint a ludat a trillázásra. És ne
nevessenek ki a hasonlatér! Mert a jó gazdasszonynak igenis
olyannak kell lenni, mint a pacsirtának. Koránkelônek, frissnek, ébernek és mindenekfelett vidámnak, zengô, dalos szavúnak.
Lehet elképzelni valami szörnyûbbet, senyvesztôbbet, elsavanyítóbbat, mint azt az asszonyt, aki mindig panaszkodik?
Hol a drágaságra, hol a sok munkára, hol a sok gondjára, hol
az egészségére, amit a háztartás vezetése tönkretesz! Egy-egy
nap végén úgy érzi a család, hogy ôt ette meg vacsorára - ami
bizony megfekszi a jobbízlésû ember gyomrát.
Hiszen kifordul az asztalnál ülô családtagok szájából még
a legjobb ízû falat is, mikor állandóan azt hallja, hogy milyen
drágaság van a vásárcsarnokokban, és hogy mennyit kellett alkudni, míg tíz forintot le lehetett csípni az árból, és hogy mégis
mennyi a deficit.
Mikor egy csésze feketekávé mellett, étkezés után - ahelyett, hogy vidám vagy érdekes témákkal igyekeznék kiverni
hozzátartozói fejébôl a hétköznapi szürke, kellemetlen eseményeket - azzal üdíti ôket desszertképpen, hogy mennyit dolgozott, mennyit mérgelôdött és hogy mindez mennyit árt neki?
Van, aki minden felvarrandó gombért, kimosandó kesztyûért, vagy a családtagokhoz váratlanul érkezô vendégek kiszolgálásáért mártírnak játssza magát.
Ezek a nôk utáltatják meg családjukkal az otthont és kergetik el ôket belôle. Nincs szörnyûbb átok, mint a mosolytalan,
rideg otthon.
Tudok egy esetet, mikor egy igazán jóravaló ember, aki
imádta a családját, akkor kapta meg az impulzust, hogy elváljon a feleségétôl, és egy másik asszonyt vegyen el, amikor ez
magától észrevette, hogy leszakadt a férfi télikabátjának akasztója, és mosolyogva varrta fel.
És a legfôbb átok: a „pedáns” háziaszony! Juj!
Aki nem engedi, hogy a padlóra lépjenek, hanem úgy kell
egyik szônyegrôl a másikra ugrálni, mint a békának, aki elsápad, ha valaki közelrôl néz ki a az ablakon, mert a lehelete
meglátszik az üvegen, aki magába roskadtan, mint Niobé, néz
az abroszra ejtett foltra! Hát nem szörnyû dolgok ezek, kérem?
Hát jó gazdasszonyok ezek? Akik megutáltatják az emberrel az
otthont, az ételt, az italt, a rendet, a tisztaságot, a takarékosságot és mindazokat az erényeket, amikkel egy jó gazdasszonynak bírni kell?!
Nem könyörgöm, nem!
A jó gazdasszony az, aki tiszta, rendes otthont; jó konyhát;
pontos, rendes kiszolgálást; jó beosztást; meleg szíveslátást

Tisztelt Támogatóink!
Az év kezdetével eljött az adóbevallások ideje is. Ilyenkor,
a már hagyományos módon lehet az adó 1%–áról, annak
sorsáról dönteni. Mindenkit felkérünk, döntsön lelkiismerete szerint.
Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok felajánlását, illetve a készpénzben vagy csekken történô adományokat.
Nevünk: Tordasi Polgárôrség
Adószámunk: 19097439-1-07
Vezetôség

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Január 18. Évközi második vasárnap
(Árpádházi Szent Margit) – 10 órakor liturgia
Január 25. Évközi harmadik vasárnap
(Szent Pál apostol megtérése) – 10 órakor szentmise
Február 1. Évközi negyedik vasárnap – 10 órakor liturgia
Február 8. Évközi ötödik vasárnap (Emiliáni Szent Jeromos)
– 10 órakor gitáros ifjúsági mise (énekpróba fél 10-tôl)
Február 15. Évközi hatodik vasárnap – 10 órakor liturgia
Február 22. Évközi hetedik vasárnap
(Szent Péter apostol székfoglalása) – 10 órakor szentmise
Minden hónap második péntekjén 18.00-órakor Taizei imaóra.
Ima a szeretetért
Add Uram, hogy másokért élni sose legyek fáradt,
Hogy adjak, szolgáljak, vissza ne bántsak!
E szeretet megvált, e szeretet ég, e szeretetbôl sohasem elég.
Add hát jó Uram, hogy soha meg ne álljak,
hogy szeretetbôl szeretetté válljak!
Budavári Erzsébet
Értesítjük a Tisztelt ügyfeleinket, hogy a
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet
Tordasi Kirendeltsége ideiglenesen a Martonvásári
Kirendeltségbe (Martonvásár, Brunszvik T u. 1/b)
költözött át. A nyitvatartás megegyezik a tordasi
kirendeltséggel.
Köszönjük a megértésüket.
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17:39
18:09
18:15
18:39
19:09
19:15
19:39
20:09
20:15
21:09
21:15
22:09
23:09
0:09

4:19
5:19
5:49
6:19
6:25
6:55
7:19
7:25
7:49
8:19
8:25
8:49
9:19
9:25
10:19
10:25
11:19
11:25
12:19
12:25
12:49
13:19
13:25
13:49
14:19
14:25
14:49
15:19
15:25
15:49
16:19
16:25
16:49
17:19
17:25
17:49
18:19
18:25
18:49
19:19
19:25
19:49
20:19
20:25
21:19
21:25
22:19
23:19
0:19
4:23
5:23
5:53
6:29
6:59
7:29
8:29
9:29
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
15:29
16:29
17:29
18:29
19:29
20:29
21:29
22:23
23:23
0:23

Martonvásár Baracska

SZÉKESFEHÉRVÁRRA

Tárnok

H - P = hétfôtôl - péntekig

4:05
5:05
5:35
6:05
F 6:11
6:35
7:05
F 7:11
7:35
8:05
F 8:11
8:35
9:05
F 9:11
10:05
F 10:11
11:05
F 11:11
12:05
F 12:11
12:35
13:05
F 13:11
13:35
14:05
F 14:11
14:35
15:05
F 15:11
15:35
16:05
F 16:11
16:35
17:05
F 17:11
17:35
18:05
F 18:11
18:35
19:05
F 19:11
19:35
20:05
F 20:11
21:05
F 21:11
22:05
23:05
0:05

3:52
4:52
5:22
5:52
6:22
6:52
7:22
7:52
8:22
8:52
9:52
10:52
11:52
12:22
12:52
13:22
13:52
14:22
14:52
15:22
15:52
16:22
16:52
17:22
17:52
18:22
18:52
19:22
19:52
20:52
21:52
22:52
23:52

4:00
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00

3:38
4:38
5:08
5:38
6:48
6:08
6:38
6:48
7:08
7:38
7:48
8:08
8:38
8:48
9:38
9:48
10:38
10:48
11:38
11:48
12:08
12:38
12:48
13:08
13:38
13:48
14:08
14:38
14:48
15:08
15:38
15:48
16:08
16:38
16:48
17:08
17:38
17:48
18:08
18:38
18:48
19:08
19:38
19:48
20:38
20:48
21:38
22:38
23:38

Érd-Alsó
Érd-Felsô

Budapest Budafok Nagytétény
Déli pu. Belváros

4:32
5:32
6:02
6:38
7:08
7:38
8:38
9:38
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:38
17:38
18:38
19:38
20:38
21:38
22:32
23:32
0:32

Kápolnásnyék

4:42
5:42
6:12
6:48
7:28
7:48
8:48
9:48
10:48
11:48
12:48
13:48
14:48
15:48
16:48
17:48
18:48
19:48
20:48
21:48
22:42
23:42
0:42

Gárdony

5:04
6:04
6:34
7:10
7:40
8:10
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
22:10
23:04
0:04
1:04
H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

megjegyzés

2:52
3:52
4:48
5:18
5:47
6:18
6:48
7:48
8:48
9:48
10:48
11:48
12:48
13:48
14:48
15:48
16:48
17:48
18:48
19:48
20:53
21:53
22:53

Székesfehérvár

3:17
4:17
5:13
5:43
6:13
6:43
7:13
8:14
9:13
10:13
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:13
18:13
19:13
20:13
21:18
22:18
23:18

Gárdony

VASÚTI MENETREND
Székesfehérvár

3:28
4:28
5:24
5:54
6:24
6:54
7:24
8:24
9:24
10:24
11:24
12:24
13:24
14:24
15:24
16:24
17:24
18:24
19:24
20:24
21:29
22:29
23:29

3:36
4:36
5:32
6:02
6:32
7:02
7:32
8:32
9:32
10:32
11:32
12:32
13:32
14:32
15:32
16:32
17:32
18:32
19:32
20:32
21:37
22:37
23:37
3:40
4:40
5:09
5:36
5:39
6:06
6:09
6:36
6:39
7:06
7:09
7:36
7:39
8:09
8:36
8:39
9:09
9:36
9:39
10:36
10:39
11:36
11:39
12:36
12:39
13:09
13:36
13:39
14:09
14:36
14:39
15:09
15:36
15:39
16:09
16:36
16:39
17:09
17:36
17:39
18:09
18:36
18:39
19:36
19:39
20:36
20:39
21:41
22:41
23:41

3:47
4:47
5:18
5:44
5:48
6:14
6:18
6:44
6:48
7:14
7:18
7:44
7:48
8:18
8:44
8:48
9:18
9:44
9:48
10:44
10:48
11:44
11:48
12:44
12:48
13:18
13:44
13:48
14:18
14:44
14:48
15:18
15:44
15:48
16:18
16:44
16:48
17:18
17:44
17:48
18:18
18:44
18:48
19:44
19:48
20:44
20:48
21:48
22:48
23:48

Tárnok

3:53
4:53
5:24
F 5:50
5:54
F 6:22
6:24
F 6:53
6:54
F 7:22
7:24
F 7:50
7:54
8:24
F 8:50
8:54
9:24
F 9:50
9:54
F 10:50
10:54
F 11:50
11:54
F 12:50
12:54
13:24
F 13:50
13:54
14:24
F 14:50
14:54
15:24
F 15:50
15:54
16:24
F 16:50
16:54
17:24
F 17:50
17:54
18:24
F 18:50
18:54
F 19:50
19:54
F 20:50
20:54
21:54
22:54
23:54

Érd-Alsó
Érd-Felsô

BUDAPESTRE
Kápol- Baracska Martonvásár
násnyék

4:01
5:01
5:31
6:01
6:31
7:01
7:31
8:01
8:31
9:01
9:31
10:01
11:01
12:01
13:01
13:31
14:01
14:31
15:01
15:31
16:01
16:31
17:01
17:31
18:01
18:31
19:01
20:01
21:01
22:01
23:01
0:01

Nagytétény

4:09
5:09
5:39
6:09
6:39
7:09
7:39
8:09
8:39
9:09
9:39
10:09
11:09
12:09
13:09
13:39
14:09
14:39
15:09
15:39
16:09
16:39
17:09
17:39
18:09
18:39
19:09
20:09
21:09
22:09
23:09
0:09

4:22
5:22
5:52
6:12
6:22
6:47
6:52
7:12
7:22
7:47
7:52
8:12
8:22
8:52
9:12
9:22
9:52
10:12
10:22
11:12
11:22
12:12
12:22
13:12
13:22
13:52
14:12
14:22
14:52
15:12
15:22
15:52
16:12
16:22
16:52
17:12
17:22
17:52
18:12
18:22
18:52
19:12
19:22
20:12
20:22
21:12
21:22
22:22
23:22
00:22

Budafok Budapest
Belváros Déli pu.

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

H-P

megjegyzés

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

Faiskola - 5 éve mûködô faiskola várja látogatóit Tordason.
Tordas, Rákóczi út 40-41 sz. alatt. Tel.: 22/668-051, 22/467-107

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

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

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

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

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

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
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

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.

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Papp Gyuláné temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

RENDÔRSÉGI TELEFON
Tordas Község Önkrományzata finanszírozza egy rendôrségi
mobiltelefon havi elôfizetési díját. 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.

A gyászoló család

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

20/969-5963

Példányszám: havonta 750 példány

5:30
5:35
5:45
6:20
6:55
7:25
7:50
8:40
10:40
11:40
12:30
13:40
14:25
14:40
15:05
15:25
15:40
16:40
17:25
17:30
18:40
19:27
20:30
22:20
23:45

MARTONVÁSÁRRÓL AUTÓBUSZ MENETREND
GYÚRÓRÓL
munkanap
3:55 naponta Százhalombattára
munkanap
4:40 munkanap Budapestre
szombat + vasárnap
5:10 naponta
munkanap Budapestrôl
5:45 munkanap Székesfehérvárra
munkanap
5:50 munkanap Budapestre
vasárnap
6:00 munkanap Érdre
hétfôtôl - szombatig
6:10 szombat + vasárnap
naponta
6:35 munkanap Székesfehérvárra
munkanap
7:10 munkanap
hétfôtôl - péntekig és vasárnap
7:55 vasárnap
hétfôtôl - szombatig Székesfehérvárról
8:15 hétfôtôl - szombatig
munkanap
10:55 naponta Martonvásárig (12:50 Százhalombattára)
munkanap Székesfehérvárról
11:55 munkanap
szombat + vasárnap
12:55 munkanap Székesfehérvárra
naponta Százhalombattáról
13:30 hétfôtôl - péntekig Budapestre
munkanap Budapestrôl
13:55 naponta
munkanap
14:00 munkanap
naponta
15:00 munkanap
munkanap Budapestrôl
15:45 naponta, hétfôtôl - péntekig Budapestre
munkanap Székesfehérvárról
15:55 naponta
naponta
16:55 naponta
munkanap
17:40 munkanap
naponta
18:55 naponta
munkanap
19:55 munkanap
munkanap
20:55 munkanap
22:55 munkanap

Gyúró - Székesfehérvár
5:45 munkanap
6:10 szabadnap
6:35 munkanap
12:55 munkanap

Székesfehérvár - Gyúró
11:35 munkanap
13:35 munkanap
16:35 munkanap

Gyúró - Budapest
4:40 munkanap
5:50 munkanap
13:30 munkanap
15:45 munkanap
16

Budapest - Gyúró
5:40 munkanap
14:45 munkanap
16:45 munkanap

