
ÖNKORMÁNYZATI LAP
2009. szeptember
E-mail: kisbiro@tordas.hu

XXI. évfolyam 9. szám
www.tordas.hu

Szakítsuk meg egy pillanatra a szórakozást, és gondolkoz-
zunk el azon, miért is vagyunk itt! Mi végre való ez az ünnep-
lés? Elôadásokat, tûzijátékot jöttünk nézni, zenét hallgatni,
vagy többet jelent számunkra ez a nap? 20 évvel ezelôtt az itt
élôk ezt a napot választották arra, hogy a falu napja legyen. De
ez a nap több ennél, ez az ország, a nemzet napja. 900 évvel
ezelôtt, 1083-ban e napon avatták szentté Gézafia, István ki-
rályt. Az akkor élôk tudták, hogy olyasvalamit cselekszenek,
mely örökre meghatározó lesz országunk életében. A századok
során többször változott a rendszerekkel, politikai korokkal
együtt az ünnep elnevezése. Hol új kenyeret, hol az 1949-es
alkotmányt ünnepelték. Ma, a többször nemzeti ünneppé vá-
lasztott napon, újra Szent István királyról emlékezünk.

Alakjának megítélése sokszor változott a történelem során.
Igazán pontosat nem tudunk róla, késôbb keletkezett írások,
legendák próbálták felfedni jellemét. Elhivatott ember volt, aki
felnôtt feladatához, és magát háttérbe szorítva élt az országért.
A saját népével vívott harcain kívül családi tragédiái - Imre
hercegnek és a többi gyermekének elvesztése - is megviselte
lelkét. Mégis az Istenbe vetett erôs hite, akarata segítette ôt az
ország vezetésében, népe szolgálatában. Biztos, hogy munkája
nem volt mindig hibátlan, de az életmûve példaértékû szá-
munkra. Templomokat, intézményeket, országot épített. Közös
célt, közös hitet adott az embereknek, és mindezekhez biztosí-
totta a fejlôdést. Szilárd erkölcsi alapokon nyugvó jogrendet
állított fel, és betartatta azt. Egy közösséggé formálta az itt élô
népeket.

Az idôk, a századok múlásával azonban egyre távolabb ke-
rültünk ezektôl az idôktôl. Ahogy Fekete István írta: „Hol vagy
István király? Mert Téged keresünk úttalan utakon, sóvárgá-
sunkban, elesettségünkben, örömünkben, bánatunkban. A Te
országodat keressük a kenyérben, melynek bölcsôje a föld,
imádságunkban, melynek szülôje a tiszta gondolat.”

Ma pedig végképp eltávolodtunk a szentistváni országtól.
Hit, erkölcsök, határok, embertársaink tisztelete nélküli or-
szágban élünk, és azt hisszük, hogy jól van ez így. Eszünk,
iszunk, szórakozunk. De egyre többször merül fel bennünk
Tamási Áron Ábelének kérdése: „Mi célra valók vagyunk a
világon?” Ha tovább olvassuk, megtaláljuk a választ is: „Hogy
valahol otthon legyünk benne!” Ez az, amit mindannyian ke-
resünk, és sokan meg is találunk. A családot és mindannyiunk
otthonát, Magyarországot.

Rajtunk múlik, hogy tudjuk-e folytatni az elôdeink által
megkezdett országépítést, vagy hagyjuk, hogy teljesen szét-
hulljon. Rajtunk múlik, hogy mennyire érezzük magunkénak a
helyet, ahol élünk. Tudunk-e úgy élni, hogy amit teszünk, azt
ne csak magunkért, hanem a többiekért, az országért tegyük?
Látjuk-e ebben a saját szerepünket, a saját utunkat? Fekete Ist-
ván fôhôse, Zsellér Péter meglátta, és meglátta a többi utat is.
És jónak ítélte. Mert nem a paraszt, és nem az úr járják, hanem
országépítô magyarok.

Egy ország építéséhez nem csak költségvetés, megszorító
csomag kell. Hanem hit is, hogy értelme van a munkánknak,
értelme van hozzájárulni a közöshöz, viselni a terheket. De ne
azért, hogy mások elvigyék, széthordják, hanem közös érték
jöjjön létre belôle.  Látjuk, látjuk, hogy most hol tartunk. Ez
nem építés!

Mi itt most megpróbálunk valami hasonlót kicsiben. Közö-
sen, együtt óvodát építünk. Nálunk megvan a hozzávaló költ-
ségvetés, és megvan a jóakaratú emberek hite is. Ha sikeres
lesz, és miért ne lenne az, meg kell próbálni nagyban is! Min-
den rajtunk múlik, akik itt állunk, vagy máshol vagyunk. Akar-
juk-e vagy sem. Nekünk kell újra szentistváni országgá vál-
nunk. Legyünk országépítô magyarok!

Juhász Csaba polgármester augusztus 20-án elhangzott beszéde

2009. április 18-án Bakonybélben a díszpolgári cím átadásán készült rövid felvételen
a riporter Cseh Tamással beszélgetett: „Kilencvenben egy beszélgetésünkben nagyon két-
ségbe voltál esve, hogy megvolt a rendszerváltás, nincs szükség rád többet...”

„Rengeteg dalra volna szükség... Ha most három Cseh Tamás lenne, az se gyôzné,
mert a nehéz idôkben születnek a dalok igazán, és akkor azt hittük, hogy könnyû idô jön,
és tejjel-mézzel folyó kánaán, amiben nincs szükség ezekre a mi komor gondolatainkra,
amik a dalokban állandóan, rendre elôbukkantak. És hát kiderült, hogy rosszabb idô jött”

         (Cseh Tamás)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA, az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetében (Martonvásár) szeptember 25-én (részletek a 25. oldalon)

SZÜRETI FELVONULÁS, október 3-án 15 órakor, GYEREK TÁNCHÁZ 18 órától, SZÜRETI BÁL 20 órától
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SAJNOVICS-GYÛRÛ, DÍSZPOLGÁRI CÍM

Tudjuk-e, mit jelentenek ezek a szavak: ISTEN, HAZA?
Több millióan éltek és haltak meg értük. Tudjuk-e, hogy ma is
élnek, éltek közöttünk olyanok, akiknek ezek fontosak? És így
éltek, és élnek ma is. Egy ország, egy közösség szolgálatában.
Az ô elismerésükre Önkormányzatunk 1995-ben díjakat ala-
pított.

Ezek közül az egyik a „Sajnovics-gyûrû” Díj, mely adomá-
nyozható annak a közoktatásban, közmûvelôdésben, egészség-
ügyben, községért mûködô civil szervezetben és sportban dol-
gozónak, aki példamutató, eredményes és sikeres tevékenysé-
gével, illetve egész életmûvével elismerést vívott ki.

Dudás Ferenc, Feri bácsi - ahogy mindenki szólította -
1993-ban kezdte a citeraoktatást Tordason. A dorogi zeneiskola
nyugdíjas igazgatója volt már ekkor, de a Magyar Rádiónál
még nyugdíj után is dolgozott. Tulajdonképpen baráti kapcsolat
révén került Tordasra, ahol megismerte az iskola tevékenysé-
gét, arculatát, nevelési elveit és a kollégákat. Dr. Hamza Lász-
lóné kérésére, hogy vállalja el a citeratanítást, azonnal igent
mondott.

Heti egy, majd két alkalommal járt le Budapestrôl vonattal.
Soha nem mulasztott el egyetlen órát sem. Ha esett, ha fújt, ha
csikorgó hideg volt, vagy hôség, ô jött és tette a kötelességét.
Mindezt szeretetbôl, ingyen. Akkor nem volt arra lehetôség,
hogy az iskola alkalmazza, ezért „önköltséges” foglalkozás
volt, de így is csak a vonatjegy árát kérte a tanulóktól. Közülük
többen a mai napig tartoznak neki, nem vette zokon, mert a ta-
nítás, a gyerekek elômenetele volt neki a fontos. Emlékezetes
- szinte szertartásos - vizsgákat szervezett, ahol az iskolaigaz-
gatón kívül mindig három-négy kolléga volt ott.

Elmondhatjuk, hogy a mûvészeti oktatás - a néptánc mellett
- az ô tevékenységével kezdôdött el a faluban. Az iskolai mun-
ka mellett számtalanszor kísérte az asszonykórust, tanácsokkal
látta el ôket. Igénybe vette az önkormányzat is, amikor külföl-
dön (Szlovéniában), vagy itthon volt rendezvénye, programja.
Nemzeti ünnepeink állandó szereplôi voltak a citerás gyerekek.
A tanárok, a gyerekek, a szülôk a mai napig nagyon szeretik,
tisztelik, mint ahogy ô is a tordasiakat. Pontossága, lelkiisme-
retessége, embersége, emberszeretete és a nemzeti értékek
iránti elkötelezettsége példát adott mindenkinek.

A közoktatásban végzett példamutató, eredményes és sike-
res tevékenységével elismerést vívott ki, ezért a Képviselô-tes-
tület Sajnovics-gyûrû díjban részesítette. Felkérem Dudás Feri
bácsit jöjjön, és vegye át a díjat.

A képviselôk döntöttek egy másik gyûrû adományozásáról
is. Pál Sándor Székesfehérváron született, Martonvásáron volt
katona és Tordasra nôsült. Itt alapított családot. Közel két év-
tizedig aktívan részt vett Tordas sportéletében. Bármikor lehe-
tett rá számítani, amikor közösségi munkáról volt szó. A falut
mindig fontosnak, a magáénak érezte. Mikor Zoli bácsi halála
után a plébániaépületet társadalmi munkában bontottuk, a fu-
varoson kívül csak ketten voltunk, meg persze a Volvója. Ak-
kor, ott sokat beszélgettünk gyerekkorainkról a vallásról, a vi-
lág dolgairól. Az égiek fiatalon szólították magukhoz, de úgy
gondoltuk, hogy rövid élete példaértékû lehet minden tordasi
számára. Kérem a családját, vegyék át a díjat!

A másik díj, a Tordas Község Díszpolgára kitüntetô cím
annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak adományozha-
tó, aki valamely jelentôs eredményt hozó munkájával, áldoza-
tos tevékenységével, vagy egész életmûvével elismerést váltott
ki. Ezzel a címmel tüntethetô ki az is, aki különösen jelentôs,
maradandó értéket teremtô munkájával és példamutató maga-
tartással járult hozzá Tordas község jó hírnevének öregbítésé-
hez, fejlôdéséhez.

Cseh Tamás Tordason született és itt élt 13 éves koráig. Ne-
véhez fûzôdnek az elsô gitáros misék. Egyéni zenéje és elô-
adásmódja hamar népszerûvé tette. Mûveiben erôs kritikával
illette a kort amiben élt, emléket állított régmúlt idôknek, itt élt
hôsöknek. Emberi érzéseket, ki nem mondott gondolatokat
énekelt meg. Egy korszak és egy ország dalnoka volt.

Amikor a testület július 7-én odaítélte a díjat, még bíztunk
benne, hogy át fogja tudni venni. Az élet azonban másképp
rendezte. A család kérésére a díjat egy késôbbi idôpontban
fogjuk átadni. Róla emlékezünk a következô egy órában.

Juhász Csaba polgármester
augusztus 20-án elhangzott beszéde
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CSEH TAMÁS EMLÉKMÛSOR

Az eképp Szent Istvánhoz is köthetô Boldogasszony Anyánk
címû népéneket Cseh Tamás énekelte el, így ez az ének köti
össze az augusztus 20-i ünnepet a most következô emlékmû-
sorral.

Szomorú mûsornak nézünk elébe, hiszen - ahogy a polgár-
mester úr is elmondta már - a július 7-én díszpolgári címmel
kitüntetett Cseh Tamás a mai napot már nem érte meg. Sokáig
az ünnepélyes díjátadásra készültünk, és még abban is remény-
kedtünk, hogy néhány dalt el tud majd énekelni. Az Úristen
azonban elszólította ôt, így mi most már csak emlékezni tudunk
rá.

A következô mûsorban hallhatunk majd néhány dalt Cseh
Tamás elôadásában, néhányat olyan mûvészek elôadásában,
akik az általa szerkesztett CD-ken énekeltek, és a Tordasi Da-
lárda is elénekel néhány katonadalt.

Cseh Tamás több tucat lemezt adott ki. A millennium évé-
ben Orbán Viktor miniszterelnök úr felkérésére 57 katonadal-
ból álló lemezt szerkeszett és néhány éve szerzôtársaival ösz-
szeállított egy másik válogatást is, „Ünnepeink” címmel. Az

ezeken a lemezeken szereplô zenészek és énekesek közül jöttek
el néhányan, hogy együtt emlékezzünk. Elsôsorban múlt szá-
zadi katonadalokat fogunk énekelni a következô csaknem egy
órában. A mûsort Domak Anikóval állítottuk össze, az illuszt-
rációként látható anyagot én készítettem.

Emlékezzünk Tamásra, Tordas leghíresebb szülöttére, és
emlékezzünk azokra a hôsi halott katonáinkra is, akiknek vér-
áldozata hozzájárult ahhoz, hogy megtelepedhettünk a Kárpát-
medencében, és ezer évvel az államalapítás után - ha kisebb
országban és kevesebben is - de élnek még magyarok ebben a
hazában!

A következô képeken, amelyek a zenei mûsort színesítik, a
múlt század hadtörténeti eseményeit mutatjuk be, láthatjuk azt
a szenvedést, amit elôdeink éltek át az utódokért.

Bármilyen nehéz is a helyzetünk, hôseink áldozatához ak-
kor vagyunk méltók, ha soha nem adjuk fel a küzdelmet, azt,
ami nekünk jutott.

A mûsor után, a már hagyományos tordasi tûzijáték alatt
emlékezzünk a hazáért meghalt katonákra, világítson mind-
egyiküknek egy-egy tûzijáték csillag. Ne felejtkezzünk el sze-
gény magyarokról!

Tamás pedig reményeink szerint elfoglalta már az ôt meg-
illetô helyet valahol a felhôk fölött, és a mindnyájunk által áhí-
tott díszpáholyból nézheti végig a tûzijátékot.

Nyugodjék békében! Nyugodjanak békében!

Teszár Tamás alpolgármester
2009. augusztus 20-án,

a Cseh Tamás Emlékmûsor elején elhangzott beszéde

Osztálykép I-II. (Tordas 1950-51)
1. sor: Kiss Pál, Klucsik György, Veszeli Ferenc, Varga Ernô, Gál László, Farkas Károly, Sztyéhlik János, Németh Géza, Márkus
József
2. sor: Mészáros Zsuzsa, Besze Zsuzsa, Simon Enikô, Zsakó Erzsébet, Illés Juci, Gyuga Ilona, Pók Kamilla, Varga Mihály,
3. sor: Hradszki Mária, Malicskó Teréz, Baranyai Zsuzsa, Fábián Ilona, Milichovszki Júlia, Tóth Mária tanítónô, Dobai Gizella,
Elek Orsolya, Pintér Mária, Mogyorósi Éva, Csanádi Erzsébet, Orosz Tibor
4. sor: Káposztás Károly, Mészáros Tibor, Kiss Lajos, Veszeli László, Moczkó Károly, Gerlei Géza, ?, Cseh Tamás

A fényképet Kövi Józsefné Hradszki Mária bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük.
A díszpolgári cím július 7-i adományozása után több mint egy hónappal - a Cseh Tamás halála utáni napokban - sikerült csak

felvennem a kapcsolatot nôvérével, Cseh Sárával. Megbeszéltük, hogy a család (nôvére, felesége, gyermekei) valamikor októberben
jön majd Tordasra, átvenni a kitüntetést. Kérem, hogy akinek fénykép, rajz, vagy bármilyen Cseh Tamáshoz köthetô emléktárgy
van a tulajdonában, jelezze a 467-502 telefonszámon, hogy a tervezett októberi emlékkiállításon bemutathassuk a nagyközönségnek!

Köszönettel: Teszár Tamás alpolgármester

„Ne felejtkezzél el szegény magya-
rokról”… Mi, katolikusok egyházi ün-
nepeinken rendszeresen el szoktuk éne-
kelni ezt a népéneket. Szent István ezer
éve a Szûzanya oltalmába ajánlotta az
országot, ahogy ezt az idén ezer éves
Fejér megye címerében is láthatjuk.
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Az önkormányzat karbantartó brigádjának és a hétvégi ön-
kénteseknek köszönhetôen szépen halad az új óvoda építése.
Elkészültek a hátsó csoport helyiségei alatt lévô pincefalak a
mellette lévô szigeteléstartó fallal és a vízszigeteléssel együtt,
épül a helyiségek födéme. Az elsô két csoport helyiségeinél
elkészült az alapozás, a lábazat és a vasalt szerelôbeton. Elhe-
lyezésre kerültek a csatorna lefolyó szerelvényei.

Készül a pinceszinti szerelôbeton (július 30.)

Épül a szigeteléstartó fal (augusztus 8.)

Kész a csoportszobák alapja és zsalukô lábazata (augusztus 22.)

Információk, fényképek
 az új oviról az interneten:

ujovinklesz.blog.hu

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
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Megérkezett a Porotherm Profi tégla, és a pincefödém elké-
szülte után kezdôdik a földszinti falak építése. Az utóbbi hetek-
ben nagy kedvezménnyel vásároltunk egy szintezô-felszerelést
és egy tûvibrátort, és jelentôs kedvezménnyel bérlünk állvány-
zatot a födém alátámasztásához. A tetôkészítés idejére ingyen
kölcsönkapunk egy láncfûrészt, valamint szintén ingyen kap-
tunk az építkezéshez egy betonkeverôt, vízmértékeket és mé-
rôszalagokat. Amint láthatják, a nehéz gazdasági helyzet elle-
nére sok cég támogatja a közös munkánkat, közös célunkat.

Juhász Csaba polgármester

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Elkészült a pince falazata és a csoportszobák szerelôbetonja (alatta a szennyvízvezeték) (szeptember 3.)

Épül a pincefödém (szeptember 8.)
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Önkéntesek az új óvodáért – újabb 13 fôvel bôvült a lista!

A társadalmi munka szervezésében szerepet vállaló önkén-
tesek az elmúlt hónapban végigjárták utcájukat, bekopogtattak
minden házhoz, összegyûjtötték a felajánlásokat. Minden utcá-
ban volt néhány lakó, akit többszöri próbálkozás után sem ta-
láltak otthon, így nem került fel a közös listára. Kérem azokat,
akiknek nem volt alkalma találkozni az önkéntesekkel, és sze-
retnék támogatni a májusi Kisbíróban megjelentek szerint az
új óvoda építését, jelezzék vagy közvetlenül nálam (személye-
sen vagy írásban a Vörösmarty u. 1. szám alatt, e-mailben:
octg@freemail.hu címen), vagy Czuczor Bernadettnél a Köz-
ségházán.

Az összesített listát a Községházán kezelik, és a felelôs mû-
szaki vezetô segítségével tervezett munkafolyamatokra elôre
egyeztetik a jelentkezôkkel a pontos idôpontot. Azért szüksé-
ges az egyeztetés, és azért nincs meghirdetve a munka, mert
egyszerre túl sokan nem tartózkodhatnak az építkezésen, illet-
ve bizonyos munkafolyamatok nem igényelnek tömeges rész-
vételt.

Az elmúlt hetek tapasztalata alapján a telefonos megkere-
sés jól mûködik. Minden hétvégére sikerült megfelelô számú
segítô kezet találni, valamint a megkeresett asszonyok, lányok
nagy lelkesedéssel készítették az erôt adó ebédet. Köszönjük
mindenkinek a segítséget!

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban

Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szük-
séges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdé-
se elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt (nevét a
bejáratnál kifüggesztjük). Általában a kezdési idôpont, eligazí-
tás: reggel fél 8.

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

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

Fôzésre, bográcsozásra az építési területen kívül biztosí-
tunk helyet.

A különbözô szaktudást vagy gépkezelôi végzettséget bi-
zonyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az érin-
tettek az önkormányzathoz, ahol fénymásolat formájában le-
fûzésre kerül.

A tordasi óvodaépítés a médiában

Tordas példa értékû összefogása megmozgatta nyáron a
médiát. A Fejér Megyei Hírlapban megjelent cikk után elôször
a HÍRTV jelentkezett, hogy szeretné a híradóba beemelni a
tordasi oviépítést. A Kossuth Rádióban és a Klub Rádióban kb.
20 perces interjúsorozatban adtak összefoglalót az építkezés-
rôl. Az RTL Klub híradójában augusztus 9-én fômûsoridôben
mutatták az önkéntesek munkáját. A HÍRTV Keresztmetszet
címû mûsorában szintén szerepelt az országos probléma tor-
dasi megoldása. A letöltött hanganyagokat, képanyagokat, il-
letve az újságcikkeket az ujovinklesz.blog.hu (www.nélkül!)
internetes portálon tesszük közzé.

Az összefogás hagyományai Tordason

Mint mindannyian tudjuk, Tordason hagyományai vannak
az összefogásnak, a közösség által alkotott értékeknek. 

Szeretnénk összegyûjteni és közzétenni a Kisbíró hasábjain
azokat az emlékeket, amelyek esetleg már csak az idôsebb ge-
neráció fejében élnek. Kérünk mindenkit, aki szívesen meg-
osztaná másokkal a tordasi összefogásról szóló történeteket,
vesse papírra gondolatait és juttassa el az önkormányzathoz,

vagy valamelyik képviselôhöz. A történetek leírásában szük-
ség esetén szívesen segítséget nyújtunk.

Fôdíj: családi hétvége egy négycsillagos hotelben!

A Kolping Hotel jóvoltából az új ovi
építésénél önkéntes munkát végzôk közül
egy szerencsés családi, 2 éjszakás pihenést
nyer a 4*-os bababarát szállodában! A fel-
ajánlás tartalmazza a félpanziót, szállást,
élményfürdô, szaunapark, gôzfürdô és fitness terem használa-
tot, sportprogramokon való részvételt. A gyermekeket Bobó-
ország játékbirodalma várja szabadtéri kalandjátszótérrel,
többszintes beltéri játszóházzal, tartalmas programokkal. A
felajánlásban benne foglalt szolgáltatások részletes listája a
hotel honlapján olvasható: www.kolping.hotel.hu

Tehát érdemes lapátolni, falat húzni, festeni, takarítani az
új ovinál! Az önkéntes munkát végzôkrôl folyamatos nyilván-
tartást vezetünk az építkezésen (feltéve, hogy vállalja a nyilvá-
nosságot), és 2010. elején kisorsoljuk a szerencsés nyertest!

Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan

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

Hol tekinthetô meg az új óvoda tervrajza?
Az új óvoda utca felôli részének tervrajza a Takarékszövetke-
zet megvásárlása után módosításra került, hogy nagyobb ebéd-
lô álljon a gyerekek rendelkezésére, illetve szélesebb legyen az
utcafronti rész. A módosított tervet az engedélyeztetés után
közzétesszük a Kisbíróban, valamint az ujovinklesz.blog.hu
oldalon.

Derecskei János kérdései (Tordas Értékei júliusi szám):

Ki lesz az új óvoda beruházója?
A beruházó Tordas Község Önkormányzata.

Ki lesz a kivitelezô?
A kivitelezô Tordas Község Önkormányzata.

Ki lesz a felelôs? (Önkormányzat? Alapítvány? Vállalko-
zó?)
Nincs megbízott fôvállalkozó. Mivel a kivitelezô az önkor-
mányzat, így a felelôs is az önkormányzat. Természetesen az
építkezésen a munkát - az elôírásoknak megfelelôen - felelôs
mûszaki vezetô irányítja.

Megvannak-e a hatósági engedélyek, hozzájárulások és
árajánlatok?
Az építési engedélyhez szükséges hatósági engedélyt június
30-án megkaptuk, természetesen az ehhez szükséges szakha-
tósági hozzájárulásokkal is rendelkezünk.

Árajánlatok: minden egyes építôanyag beszerzése elôtt
számos árajánlatot kérünk. A kapott árajánlatok összehasonlí-
tása után történik a legkedvezôbb kiválasztása és megrendelé-
se. Az árajánlatok bekérésérôl és kiválasztásáról külön dosz-
sziéban gyûjtjük az összes dokumentációt.

Megvannak-e a statikai, vízelvezetési és parkosítási
tervek?
Az elôírások szerint a következô kiviteli tervek szükségesek.
Ezek egy része már elkészült, másik része jelenleg folyamat-
ban van: építészeti kiviteli terv, tartószerkezeti kiviteli terv,
gépészeti kiviteli terv, villamossági kiviteli terv, út/parkoló
terv, kertterv, tûzvédelmi terv, gázterv, konyhatechnológiai
terv.
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Mennyibe fog kerülni a beruházás?
A hivatalos árakkal számolva egy hasonló méretû új óvoda épí-
tési költsége 120 millió forint. Mivel Tordas önkormányzata
fôvállalkozó alkalmazása nélkül, saját kivitelezésben végzi a
beruházást, a tordasi emberek segítségével jelentôsen csök-
kenthetô a munkadíj. Az alapanyag legnagyobb részét már be-
szerezte az önkormányzat jelentôs árengedményekkel, így az
anyagköltség tekintetében is alacsonyabb költséggel számol-
hatunk.

A pénzügyi fedezet biztosított?
Igen. Ld. Kisbíró júniusi és júliusi száma.

Társadalmi munkák után a garanciális javításokat ki végzi
el?
Az önkéntes munkát úgy szervezzük, hogy mindig jelen le-
gyen az adott munkával kapcsolatosan egy képzett, nagy ta-
pasztalattal rendelkezô szakember, aki hasonló beruházások-
ban már részt vett. Ezen kívül tordasi építészmérnökök is je-
lentkeztek, hogy tapasztalataikat felhasználva szívesen adnak
szakmai tanácsokat az építkezés során. Közülük valaki mindig
ellenôrzi az adott munkát, és amennyiben problémát lát, meg-
vitatja a szintén pítészmérnöki végzettséggel rendelkezô pol-
gármester úrral, aki egy másik óvoda építését már levezényel-
te, valamint az építésvezetôvel. Amennyiben ezen többszörös
ellenôrzés után is elôfordul hiba, amely garanciális javítást igé-
nyel, azt természetesen az önkormányzat elvégezteti. Hogy
konkrétan ki fogja elvégezni, az a javítás mértékétôl és jelle-
gétôl függ.

Az új óvodában biztosított lesz-e 1,5-3 éves korú gyerme-
kek elhelyezése (a családtámogatási törvény megváltozott)?
Dr. Matota Kornél körjegyzô úr válasza: A helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése értel-
mében a települési önkormányzat köteles gondoskodni – töb-
bek között – az óvodai nevelésrôl. Az óvodai nevelés szabályo-
zását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartal-
mazza. A törvény 24. § (1) szerint az óvoda a gyermek három-
éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelô intézmény. A
24. § (2) bekezdés pedig úgy rendelkezik, hogy az óvoda a
gyermek hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ellá-
tásával összefüggô feladatokat is. Jelenleg nincs olyan jogsza-
bály, ami az önkormányzat kötelezettségévé tenné a 3 év alatti
gyermekek ellátását. A közoktatási törvény idézett rendelke-
zéseit – más passzusokkal ellentétben - az Országgyûlés nem
módosította, így továbbra is azokat kell alkalmaznia az önkor-
mányzatnak.

A korán munkába induló és késôn érkezô szülô gyerme-
keit hol helyezik el?
Az óvoda mûködését nem befolyásolja az, hogy az új vagy a
régi épületben történik a feladat ellátása. A mûködésben - is-
mereteink szerint - a tagintézmény vezetô nem tervez változá-
sokat.

Mikorra várható az új óvoda birtokba vétele?
Terveink szerint az épület szerkezetkész állapotba hozható az
idei év végére. A jövô évi munkálatok olyan ütemben halad-
hatnak, ahogy a szükséges forrás rendelkezésre áll, illetve az
önkéntes munkában részt vevôk ideje engedi. Az önkormány-
zat mindent meg fog tenni a szükséges források elôteremtésé-
ért, és bízunk benne, hogy a lakosság, a vállalkozók, és egyéb
támogatóink segítségével jövô szeptemberben átadhatjuk az
épületet az apróságoknak.

Az üzemeltetés és fenntartás biztosított lesz (anyagi és
személyi)?
Az óvodai nevelés kötelezô feladat, így az önkormányzatnak
kötelessége a fenntartás. A rezsiköltség a jelenlegi költségeket
nem fogja jelentôsen meghaladni, hiszen az új, modern épület
korszerû és energiatakarékos fûtési rendszerrel fog rendelkez-

ni, valamint a falak és nyílászárók hôszigetelése messze meg-
haladja a jelenlegit. A személyi feltételek megteremtése termé-
szetesen plusz kiadással jár, amelyre részben fedezetet nyújt a
megnövekedett létszám után járó állami normatíva. A jelenleg
érvényben lévô normatívák szerint szükség lesz évi 1-2 millió
forintos kiegészítésre, ez a jelenlegi költségvetést ismerve
gond nélkül rendelkezésre áll az önkormányzat bevételeibôl.

A www.tordas-ert.hu fórumán feltett kérdések:

Kiírt-e az önkormányzat tendert - amelyen helyi vállalko-
zók indulhatnának - azokra a munkákra, amit nem lehet tár-
sadalmi munkában elvégezni?
Nem. Minden munkára jelentkezett szakértelemmel és tapasz-
talattal bíró önkéntes. Más szóval, tudomásunk szerint minden
tordasi, építôiparban dolgozó helyi vállalkozó vagy alkalma-
zott vállalta, hogy szaktudásával segíti az új óvoda megépíté-
sét. Sokan közülük már több napot dolgoztak az építkezésen.

Miért nem a polgármester az építésvezetô?
Felelôs mûszaki vezetô a jogszabályok szerint csak az lehet,
aki rendelkezik a megfelelô képzést igazoló dokumentummal
és szerepel a nyilvántartásban. Juhász Csaba polgármester úr
igaz, hogy okleveles építészmérnök, de a felelôs mûszaki ve-
zetôi végzettséghez szükséges kiegészítô képzésben nem vett
részt, így nem lehet felelôs mûszaki vezetô az új óvoda építé-
sénél. Juhász Csaba polgármester úr szakmai tapasztalatával
természetesen segíti az egész építkezést, a munka szervezésé-
ben és az anyagrendelésekben jelentôs szerepet vállal.

Sok település bukott már nagyot azon, hogy a kivitelezô
felszívódott.
Tordas esetén az önkormányzat a kivitelezô, nincs fôvállalko-
zó alvállalkozókkal, aki felvehetné a nagy elôleget, rossz mun-
kát végezne, majd „felszívódna”. A garanciális munkákra adott
választ ld. Fent.

2010-re készül el, kampány céljából épül?
Nem. Az új óvoda azért épül, mert sok a gyerek, kevés a hely,
és a régi óvodát nem lehet bôvíteni. Aki kampányt emleget, az
kérdezzen meg egy anyukát, akinek elutasításra került a gyer-
meke a felvételi eljárás során! Mindenki sokkal jobban örült
volna (beleértve a Képviselô-testület összes tagját), ha nem az
utolsó utáni pillanatban kellett volna az óvodai helyhiányt
megoldani. De sajnos 2006-ban nem álltak készen tervek a
helyzet megoldására (noha helyhiány már akkor is volt), az
önkormányzat tartozásai és a csatornaberuházás miatti inkasz-
szók viszont folyamatosan mínuszban tartották a bankszámla
egyenlegét, így nem volt reális esély arra, hogy belekezdhe-
tünk egy ekkora beruházásba. Amikor 2008. elején sikerült az
adósságokból kikeveredni, és önrészt felmutatni, azonnal be-
adtuk a pályázatot  a tervezési költségekre, amit meg is nyer-
tünk. A terv engedélyeztetése után haladéktalanul belefogtunk
az építésbe, miután 2009. tavaszán nyilvánvalóvá vált, hogy
nem lesz pályázat óvodaépítésre. Egy ilyen méretû építkezés a
legjobb esetben is eltart egy évig.

Ki lesz az új ovi vezetôje?
A helyszín változása nincs kihatással az óvoda mûködésére. A
Képviselô-testület döntése alapján a tagintézmény jelenlegi
vezetôje Milichovszkiné Szalai Ilona.

Lehet tudni valamit a „bizniszmen” megfilmesített igé-
nyeirôl és felajánlásáról?”

Szollár úr az általa nyilvánosságra hozott dvd felvétel után
nem kereste meg felajánlásával kapcsolatosan sem a polgár-
mester urat, sem a Képviselô-testületet. Az igényeivel kapcso-
latosan a júniusi Kisbíróban olvashattak.

Hajbin Tímea

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
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Támogatások az új ovira

Az augusztus 20-i rendezvényen a Reneszánsz Nôegylet és
segítôik a Fajtakísérleti Állomás által felajánlott kukoricát,
szódát, paradicsomot, paprikát, uborkát, a Derecskei János ál-
tal felajánlott szôlôt, a Kovács Nándor által felajánlott barac-
kot, a helyben készített zsíros kenyeret, valamint Erdélyi Rita
házi szörpjét kínálták az új óvoda építését támogatóknak. Az
így összegyûlt adomány elérte a 66 ezer forintot, amely a Tor-
das Községért Közalapítvány számlájára került, célzott támo-
gatásként.

Az Aratóbálon és az augusztus 20-i falunapon Kovács Re-
beka segítségével pólókat ajándékoztunk az új óvoda építését
adománnyal támogatók számára. A két rendezvényen összesen
140 ezer forint gyûlt össze, amely szintén az alapítvány szám-
láját gazdagítja. Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal
támogatták az építési költségeket!

Aki szeretne további adományokkal hozzájárulni az új óvoda
létrehozásához, kérjük fizesse/ utalja a Tordas Község Önkor-
mányzata által 2004-ben alapított kiemelten közhasznú köz-
alapítvány támogatások céljára fenntartott számlaszámára:

Tordas Községért Közalapítvány

11600006-00000000-22752262

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

Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét nyil-
vánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közleményben:
„nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnöke.
Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány cí-
mére:

- Befizetô neve
- Címe vagy székhelye
- Adószáma, adóazonosítója
- Befizetés összege és idôponja.
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.

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

Támogatását ezúton is köszönjük!
Hajbin Tímea

AZ ÓVODAÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMLÁK
2009. AUGUSZTUS 31-IG

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Megnevezés  Bruttó (Ft)
Építésügyi szakhatósági közremûködés          8 700
Munkavédelmi sisak (M3 road)          5 904
Betonacél (Vas-Fémker)         12 600
Zsalukô (Lángi József)        18 660
CÉDE pályázat kezelési költség        15 027
Védôfelszerelések (kesztyû, sapka) (M3 road)        31 464
Pincetégla (Éberhardt ház)        55 176
Ingatlan összevonási vázrajz (Deák Ferenc)        80 000
Csúszásmentes padlólap (Várhidi Trade)      138 125
Szaniter (wc-k, mosdók) (Czinger)       249 305
Csúszásmentes padlólap (Várhidi Trade)      265 200
Hôellátás tanulmányterv (Wohner József)      375 000
Csaptelepek (Gemini-Duo)      432 769
Zsalukô (Leier)      550 501
Síkháló (Vas-Fémker)      655 375
Vízszigetelés (Villas)      668 925
Vasanyag (Vas-Fémker)      873 120
Lámpatestek (Gyurivill)      874 870
Gerenda, béléstest (Éberhardt ház)   1 112 935
Csempe, padlólap (Korall Csempe)   1 143 206
Tégla, áthidaló (Éberhardt ház)   1 217 401
Csavar, szeg, betonacél (Vas-Fémker)   1 202 162
Tetô faanyag (fenyô fûrészáru) (Eurobinia)   1 999 680
Tetôcserép (Tata-Speed)   2 201 184
Gépészeti segédanyagok (Maxhô)   2 248 611
Kiviteli tervek (SundayPlan)   2 460 000
Gerenda (Éberhard Ház)   3 587 947
Tégla (Éberhardt ház)   4 898 841
Beton (Martonbau)   4 949 220
 ÖSSZESEN 32 331 909



2009. JANUÁR-JÚNIUSI BEVÉTELEK
(adók, állami támogatások és csatornadíj nélkül)

Általános forgalmi adó 4 361 000
Szemét szállítási díj befizetés 4 191 000
Iskolai étkezés térítési díj befizetés 2 938 000
Mûvészeti iskola tandíj 1 715 000
Óvodai étkezés térítési díj befizetés                   1 386 000
Egyéb bevétel (Önkormányzatnak okozott kár térítése és
     egyéb bevétel)          837 000
Felnôtt étkezés térítési díj befizetés 833 000
Gázdíj visszatérítés a kistérségtôl 500 000
Bérleti díjak (közterület és terembérlet) 424 000
Kamatjóváírás 414 000
Pillikék fellépési díj 271 000
Támogatás nonprofit szervtôl 179 000
Köztemetés visszatérülés 135 000
Igazgatási szolgáltatási díj 89 000
Internet használat 23 000
Hirdetésekbôl származó bevétel 20 000
Ételmaradék értékesítése 6 000
Szemetes zsák értékesítés 5 000

ÖSSZESEN 18 327 000
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Derüljön ki az igazság!

A már megszokott, az önkormányzat és intézményei bevé-
teleit és kiadásait bemutató táblázat a január-júniusi tételeket
mutatja be (készítette: Pásztorné Takács Zsuzsanna és Hajbin
Tímea). Veres Andrea fôszerkesztô

KÖZLEMÉNYEK

Felhívjuk a lakosság és a temetôt használók figyelmét,
hogy a ravatalozó mögött lévô kis szemetes nem a növényi
hulladékok elhelyezésére szolgál! Ezt továbbra is a kút mögött
lévô tárolóhelyre tegyék. A kis gyûjtôbe a temetésnél és más-
hol keletkezett kisebb szemetet kérjük elhelyezni! Köszönjük!

Jön az ôsz, jönnek az esôs idôszakok is. Tordas Község
Képviselô-testületének a löztisztaságról és környezetvédelem-
rôl szóló 5/2004. (IV. 21.) sz. rendelete szerint, a tulajdonosok
feladata az ingatlanok elôtti árkok karbantartása is. Ebbe nem
csak a fû levágása tartozik bele, hanem az árkok megfelelô
mélységének a karbantartása is. Ezért kérünk mindenkit, aki-
nek ez nem megfelelô, ássa ki az árkát a befoglaló átereszek
mélységéig. Aki nem tudja a földet a telkén elhelyezni, kérjük,
hogy legkésôbb szeptember 30-ig rakja kupacokba (nem végig
az árok mellett!) az árok úttest felôli oldala mellé. Ezt követô-
en, innen fogják az önkormányzat emberei elszállítani. Kö-
szönjük!

Az óvodások szüleinek kérésére belsô kerítés készült a tor-
naterem és a meglévô óvoda udvarán lévô garázs között. Így
sokkal biztonságosabban játszanak az óvodások az udvaron.
A vasanyagot az önkormányzat biztosította, a munkát az ön-
kormányzat karbantartói végezték, a faanyagot a Családi Ve-
gyesbolt (Bucsi-Simon) adta. Használják egészséggel és ké-
rünk mindenkit, hogy csukja be maga után!

û

Juhász Csaba polgármester

Tisztelt Lakosok!

Kérem Önöket, hogy a csatorna hálózatot a rendeltetésnek
megfelelôen használják! Idegen eredetû tárgyakat (pelenka,
ruhanemû, szemét) ne dobjanak a rendszerbe, mert dugulás-
hoz vezethet és az átemelô szivattyúk meghibásodását okoz-
hatja! Ha a szennyvízhálózat mûködésében hibát észlelnek,
hívják a baracskai telephely ügyeletesét a következô tele-
fonszámon (30) 641 69 35!

Tordas Község Önkormányzata
Víziközmûveket Üzemeltetô Intézmény

A csatorna-rendszerben az idegen eredetû tárgyak miatti
eseti duguláselhárítás költsége 2009. elsô félévében megha-
ladta az 1 millió forintot! (2008-ban összesen 700 ezer forint
volt). Amennyiben ez a költség tovább emelkedik, ez magával
vonhatja a csatornadíj emelkedését is, hiszen a beszedett díjak
kell, hogy fedezetet biztosítsanak a felmerülô kiadásokra!

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elmöke

FELHÍVÁS

CSATORNA ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

Legkésôbb a lap megjelenése utáni héten mindenki, aki tar-
tozik még a Víziközmû Társulatnak (1000 forintos befizeté-
sek) értesítést fog kapni a pontos összegrôl.

Kérünk mindenkit, hogy az értesítésen található összeget
haladéktalanul fizesse be vagy utalja át a mellékelt csekken
található számlaszámra!

          Tordas Község Önkormányzata

OPTIKAI KÁBEL
TORDAS ÉS MARTONVÁSÁR KÖZÖTT

Amint többen láthatják, építkezés kezdôdött a Sport utcá-
ban, a Hangya soron és a Martonvásárra vezetô út mellett. Op-
tikai kábel elhelyezése folyik a T-Home megbízásából, amely
Martonvásárral köti össze a tordasi telefonközpontot. Ennek
elkészülte és beüzemelése után megszûnik a település vezeté-
kes telefonon való internet ellátottságának szûk keresztmetsze-
te, és javul majd a szolgáltatás sebessége is.

Juhász Csaba polgármester
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2009. JANUÁR-JÚNIUSI KIADÁSOK

(személyi jellegû kiadások, közterhek és csatornával kapcs-
latos kiadások nélkül)

Óvoda építési költségek* 22 487 274
Élelmezés alapanyag 4 016 745
Szemétszállítás 3 512 560
Iskola gáz 3 499 845
Óvoda tervezés végszámla 2 782 800
MÁK normatíva túligénylés visszafizetés 2 715 108
Sportegyesület támogatása 2 500 000
Közvilágítás áram 1 578 615
Irodaszer (minden intézmény) 650 903
Fûkasza vásárlás (4 db) 645 386
Fûnyíró traktor 624 900
Fejér megyei Pénzügyi Alap (törlesztés+tagdíj)       595 500
Iskola tûzjelzô berendezés telepítése 586 092
Óvoda építéshez munkavédelmi felsz, pólók,
    egyéb eszköz, alapkôletétel ünnepség                  568 509
Óvoda konyha gáz 559 308
Tisztítószerek 535 062
Könyvek, újságok
    (könyvtár, iskola, óvoda, községháza) 520 502
Segély és ápolási díj 509 421
Polgárôrség támogatása 500 000
Vonalas telefonok (minden intézmény) 482 098
Új szennyvíztisztító vízjogi engedélyezési terve       480 000
Iskola áram                                           456 143
Kisbíró nyomdaköltség 439 122
Közgyógyellátás 368 334
Segélyek/szociális segély 365 575
Nyomdai költségek (meghívók, naptárak, stb.)         354 480
Postaköltség, postafiók bérlés 335 330
Internet (összes intézmény) 321 515
Fénymásoló karbantartás, partoncsere
    (összes intézmény) 299 721
Kukák 294 480
Kistérség orvosi ügyeleti díj 286 500
Mûvelôdési Ház gáz 278 376
Mûvészeti iskola eszköz beszerzés, fellépési díjak   272 656
Üzemanyag fûnyírókba, traktorba 258 162
Községháza gáz 249 330
Óvoda gáz 246 966
Könyvvizsgálati díj 243 600
Meggyfák permetezése 224 400
Karbantartási anyagok (izzók, csavarok, stb.) 221 961
Járdalap 212 400
Iskola eszközbeszerzés (pályázatból)/ álláshirdetés  212 077
Tanfolyam (iskola) 205 000
Iskola gázmérô átalakítása 202 937
Közép Duna Vidéke
    Hulladékgazdálkodási társulási díj 191 000
Mobiltelefon költség (összes intézmény) 172 426
Köztemetés 166 960
Vértesaljai Vízi Társulat érdekeltségi hozzájárulás   164 470
Nyomtatvány (összes intézmény) 162 847
Bursa Hungarica Alapítványi támogatás 160 000
Községháza áram 159 409
Martonvásár építésügyi díj 155 513
Perköltség (csatorna) 155 152
Segély (egyszeri) 150 000
Mûvelôdési ház rendezvények dologi költség 146 787
Jutalmak, ajándékok (pedagógus nap, évzáró) 139 969
Mûvészeti iskola nevezési díj, tagdíjak, domain név  137 120
Iskola víz 120 695
Tornaterem áram 118 785
Jogi költségek (önkormányzati állandó ügyvéd)       117 856
Szállítás sportegyesület 116 100
Kazán ellenôrzés 114 444
Villamos szerelési költség 112 172
Vérvétel díj 110 580

Játszótér minôségi vizsgálat 104 640
Fûnyírókhoz alkatrészek, javítás 104 029
Vagyonbiztosítás 102 609
Felelôsség biztosítás 102 609
Foglalkoztatás egészségügyi ellátás 94 000
Óvoda víz 93 010
Mûvelôdési ház áram 92 852
Munkaruha (óvodai dolgozók és karbantartók)            90 200
Tûzoltó készülékek ellenôrzése 85 080
Agárdi popstrand belépô hozzájárulás 84 000
Gesztenyefák lemosópermetezése 84 000
Mûvészeti iskola szállítási költség 84 000
Martonvásár szabálysértési ügyintézés 82 033
Számítástechnikai felszerelések 78 960
Konténeres szemétszállítás 72 000
Szolgálati, lakás gáz 70 348
Kémény Rt. ellenôrzés 69 815
Virág, koszorú 68 030
Traktor alkatrész 66 200
Sportpálya áram 65 664
Üzemanyag polgárôrségnek 62 160
Tanfolyam köztisztségviselôk 61 099
Ingatlan statisztika készítés 60,000
Kisgép beszerzés 58 900
Védônô gáz 53 041
Védônô anyagbeszerzés 51 776
Óvoda áram 51 464
Tanulók bérlete 51 000
Mûvelôdési ház pályázati pénz eszközbeszerzés
    (asszonykórus)                                              50 000
SALDO üzletviteli tanácsadás féléves díj 48 600
Honlap fejlesztés 48 000
Riasztó távfelügyelet 46 680
Földmérés, térképmásolás 45 272
Sportöltözô gáz 45 048
Tenisz klubház gáz 42 230
Tulajdoni lap 42 080
Szolgálati lakás áram 41 684
Iktató program telepítése 40 000
Közlekedési támogatás mozgássérülteknek 35 000
Martonvásár szemészeti ellátás 34 302
Mart aszfalt a családi napközihez 30 000
Polgármesteri mesteri hivatal köztisztviselôi nap       29 845
Velence kisegítô iskola (1 gyerek térítési díj) 26 318
Sportegyesület víz 26 035
Kazánjavítás, konvektor javítás 26 000
Pályázati költség 25 027
Kártevôirtás 24 000
Sajnovics tér 3. víz 23 323
Választási Bizottság ételfogyasztás 23 140
Tenisz klubház áram 21 291
Óvoda játékok, eszközök 17 710
ÁNTSZ eljárási díj (építésügyi hatósági díj) 17 400
Tornaterem gáz 15 342
Községháza víz 15 156
Gyógyszer 14 618
Riasztó javítás 10 680
Közteherjegy 10 000
Óvoda felszerelés, edények, kisbútor 9 205
Temetô áram 8 045
Szoftverkövetési díj 7 920
Sajnovics tér 3. gáz 7 187
Leader tagdíj 6 000
Temetô víz 4 214
Tûzoltószertár áram 3 370
Orvos biztosítási díj 3 200
Szolgálati lakás áram 1 600

ÖSSZESEN 62 641 019

* Az óvodaépítéssel kapcsolatos kiadások részletesen a 8.
oldalon olvashatók.
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ISKOLAI HÍREK

„Nem azért nem merünk, mert nehéz, hanem azért nehéz,
mert nem merünk”

Seneca ezen szavait idézve nyitotta meg Kosaras Péter
Ákos, a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója a 2009/2010-es
tanévet augusztus 30-án délután öt órakor, az iskola udvarán
rendezett tanévnyitó ünnepségen.

Az iskolai mûsor a Himnusz elhangzása után leendô kis el-
sôseink bájos és szívhez szóló, arcunkra szinte végig kedves
mosolyt csaló szavalataival kezdôdött, melyre Grabecz Mag-
dolna tanítónô készítette fel a kis nebulókat. Majd igazgató úr
beszédében egy újabb nyárra emlékezett, amely oly gyorsan
múlt el, mint minden más, ami szép. Aztán a jövô felé tekintve
a munka mellett az új barátságokat emelte ki, amelyek emléke-
zetessé tehetik számunkra az elkövetkezô hónapokat.

Köszöntötte az elsôsöket, akik elôtt most fog nyílni egy kü-
lönös világ, az olvasás, az írás, és a számolás mesés világa, il-
letve köszöntötte a nyolcadikosokat is, megjegyezve, hogy a
tanári kar reményei szerint is utolsó évnyitójukhoz érkeztek el
ebben az iskolában. Kívánta, hogy a felvételi küszöbéhez érve
álmuk valósággá váljon.

Majd jelképesen egy-egy szál virág átnyújtásával háláját
fejezte ki a szülôknek, akik részt vettek az iskola felújításában
és a festési munkálatokban, illetve köszönetet mondott az ön-
kormányzatnak, amiért mindennek az anyagi feltételeit biztosí-
totta. Az elsôsök nevében köszönet illeti Pap László elsôs apu-
kát, aki gyönyörû szekrénnyel és faliújsággal gazdagította az
elsôsök osztálytermét.

Az iskola tanári kara idén hat új kollégával bôvült, az ô be-
mutatásukkal folytatódott az ünnepség; Szolga Réka tanárnô
az angol nyelvet, Horváth Györgyi tanárnô a rajzot, Csizmarik
Andrea a napközis csoportot fogja vezetni. Darabos Péter nép-
táncot, Kovács Márton népi hegedût és tamburát fog oktatni,
míg Szkiba Edit (jómagam), logopédusként a magyar nyelv
szépségére és varázslatos hangzására szeretném a jövô nem-
zedékét serkenteni.

A könyvátvétellel, mûvészeti iskolába való beiratkozással,
tandíjfizetésekkel kapcsolatos információk felsorolása után
Kosaras Péter Ákos igazgató hozzátette, hogy „nem azért nem
merünk, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merünk”
idézve Seneca, a kiváló latin szónok szavait. Ezzel buzdította
a gyermeksereget a következô tanévben rájuk háruló feladatok
leküzdésére, és nyitotta meg egyben a Sajnovics János Egyesí-
tett Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2009/2010-es tanévét.

Szkiba Edit

Judo – Cselgáncs

2009. augusztus 5. és 15. között hat sportolóval Erdélyben
edzôtáboroztunk.

Az edzôtáborban, melyet a csíkszeredai sportiskola rende-
zett, szentegyházi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai, domaszéki,
és tordasi sportolók vettek részt.

A napi két edzésen kívül igyekeztünk kirándulásokra is sort
keríteni. Megtekintettük a csodálatos Gyilkos-tó és Békás-szo-
ros vidékét, voltunk Gyimesbükkön az „ezeréves” határnál,
tisztelegtünk Tamási Áron síremlékénél, megnéztük a szovátai
Medve-tavat valamint a Mogyorósi-tavat és egy hétig élveztük
szálláshelyünk, Hargitafürdô szépségeit, ózondús klímáját, a
Csipike-forrás vizét és a hatalmas fenyôfákat.

Kalamár Domokos
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A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI

Mikor minden nap mosoly csillan és ritmusra dobban a szív

„Szûcs Béla” Tánctábor

Minden gyermek arcán minden nap mosolyt láttam - fog-
lalta össze Cselikovics Herta, a mûvészeti iskola titkára a
2009. augusztus 25-29-ig tartó tánctábor igazi eredményét.
Tordas községben immár hetedik alkalommal rendezték meg a
„Szûcs Béla” Gyermek-és Ifjúsági Tánctábort, ami idén német-
országi és amerikai vendégekkel is bôvült, immár így nemzet-
közivé nôve ki magát. A közös tánctanulás, a kézmûves foglal-
kozások, a táncház és a játék öröme az összetartozás csodáját
rejtette minden jelenlévô szívébe.

A tábort 2009. augusztus 25-én, este 7 órakor, Vizeli Balázs
és Nagy Zsolt hegedû vonósjátéka után, Kosaras Péter Ákos, a
Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény igazgatója nyitotta meg. Két dolog-
ról szól a tábor - mondta az igazgató - a táncról és a zenérôl,
ami önmagában is mûvészet, ám a néptánc és a népzene túlmu-
tat az önállóan végezhetô mûvészeteken, hiszen vitathatatlan
közösségformáló és közösségmegtartó ereje. Mindemellett
magában hordozza azt az örökséget, amit eleink ránk hagytak,
és amit kötelességünk megôrizni a nemzet és a haza számára.

Németh Ildikó, a mûvészeti iskola vezetôje a fiatalon el-
hunyt Szûcs Béla hivatásos táncosra, tánctanárra emlékezett,
aki 1986-tól szervezett néptánc együttest óvodás korosztálytól
egészen az ifjúsági korosztályig, elültetve ezzel a néptánc tanu-
lás gyökereit Tordason. Emlékének tiszteletére rendezik meg
immár hetedik alkalommal a tánctábort. A megnyitó a Tûz
Lángja zenekar koncertjével folytatódott, és megkezdôdött a
hajnalig tartó tánc.

Cselikovics Herta, a mûvészeti iskola titkára elmondta,
hogy az ország több helyszínérôl, Szekszárdról, Jászberénybôl,
Százhalombattáról, Székesfehérvárról, Sóskútról, valamint
Németországból, Franciaországból és Amerikából is érkeztek
táncolni vágyó gyerekek, fiatalok, így idén a tánctábor nemzet-
közivé bôvült ki, és körülbelül 160 lelket számlált. A táncok-
tatás három csoportban zajlott. A két gyerekcsoport a magyar-
bôdi táncokat tanulta, az ifjúsági korosztály pedig a méhkeréki
táncokat (magyarországi román táncokat) sajátította el, melye-
ket a Felvidékrôl származó Furik Rita és Richtarcsik Mihály,
illetve Németh Ildikó és fia, Ifj. Zsuráfszki Zoltán tanított be a
fiataloknak. Az esti táncokat Németh Ildikó és Szabó Szilárd

vezette. Lelkes munkájukat meghívott zenészek és tanárok:
Vizeli Balázs, Nagy Zsolt, Domak Anikó (a tordasi mûvészeti
iskola tanárai), illetve Mohácsy Albert, Salamon Soma, Boldi-
zsár József és Csôgör Róbert segítették.

A tánc mellett nagy sikernek örvendô kézmûves foglalko-
zások színesítették a táborlakók életét, melyeket Kovács Erika
kerámiamûvész, Kása Bíborka és Sármásy Zoltánné tartották.
Ezeken a foglakozásokon fôleg a kisebbek vettek részt.

A gyerekek zenét is tanulhattak, a vonós zeneoktatás fela-
datát Vizeli Balázs és Nagy Zsolt a citeraoktatást és ének taní-
tást Domak Anikó, a népi furulyaoktatást pedig Salamon Soma
látta el.

A Mûvelôdési Házban Dr. Halmos Béla Méhkerékrôl szóló
filmvetítése, méhkeréki zenérôl, táncokról, és a ’70-es években
indult néptánc-mozgalomról szóló elôadása, illetve hatalmas
méta-játék is gazdagította a programot.

Majd természetesen minden este hajnalig tartó táncházban
gyakorolhatták a résztvevôk az aznap tanultakat.

A tábor megvalósításához jelentôs segítséget nyújtott a
Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázaton elnyert, va-
lamint az Önkormányzat által biztosított anyagi támogatás.

A mûvészeti iskola vezetôi köszönetet mondanak azoknak,
akik munkájukkal segítették a tábor gördülékeny lebonyolítá-
sát, név szerint: Barbarics Róbert és Viktória, Benczéné Piros-
ka, Benkô László, Boldizsár József, Botta Veronika, Cseh-
Szombathy Balázs, Csizmadiáné Irén, Csizmarik Andrea, Csô-
gör Róbert, Erdélyi Rita, Gyenis Katalin, Horváth Jánosné
Éva, Kalamár Márta, Kása Kelemen, Kása Róza, Kubiczáné
Edit, Kunsági Tamás, Liber Endre, Lukácsa László, Nagy Ilo-
na, Némethné Kiss Mária, Puskásné Marika, Salamon Sarolta,
Sármásy Marika, Süller Zsolt, Szabó Kata, Szkiba Edit, Szolga
Réka, Takács Edina, Tamás Klára, Téglás Lajos, Teszár Tamás,
Dr. Tisza Tímea, Tódor Dénes, Török Katalin, Turda Sándor,
Turú Gábor, Tusnády Paula, Varjas Istvánné, Veres Andrea,
Weinelt László, a Százszorszépes és Pillikés táncosok, vala-
mint a Polgárôrség és a Fajtakísérleti Állomás.

A tábort augusztus 29-én a sportpálya szabadtéri színpadán
megrendezett látványos Gálamûsor zárta, ahol a táborlakók le-
nyûgözô elôadással kápráztatták el a közönséget. Mindannyi-
unk büszkeségére bemutathatták a táncórákon szerzett tudásu-
kat, a kicsik a magyarbôdi, a nagyobbak a méhkeréki táncokat.

A Dûvô együttes koncertjével zárult a Gálamûsor, majd
hajnalig tartó vigalom vette kezdetét, ahol a hagyomány tisz-
telete és a közös tánc felszabadult öröme olvasztotta egybe a
szíveket.

Szkiba Edit
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   KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasók!

Véget ért a nyár, megkezdôdött az iskola, és a szünet után
a megszokott nyitva tartási idôben, új könyvekkel várom Önö-
ket.

A könyvesboltok legkeresettebb, legsikeresebb könyveit
már a könyvtárból is kikölcsönözhetik - íme, egy kis kedvcsi-
náló:

Paulo Coelho legújabb regényében, „A gyôztes egyedül
van” címûben sokkoló képet fest a csillogás iránti vágy uralta
világunkról, a hatalom és a siker hajszolása miatt meghiúsult
álmokról.
 A „Twilight - ”sorozat után (az Alkonyat és az Újhold szin-
tén megtalálható a könyvtárban) Stephenie Meyer új mûfajban
mutatkozik be. „A burok” címû sci-fi indítása talán nem túl
meglepô (a Földet elfoglalta a világûrbôl érkezô idegen faj), de
a módszer szokatlan - ami miatt az emberiség túlnyomó része
feladta, az ô testük már csak egy burok. Természetesen mindig
akad egy lázadó...

Fejôs Éva: „Csajok” címû könyve nem regény, csupán egy
nagyon könnyed sorozat - olyan kérdésekrôl, amelyek foglal-
koztatják a mai nôket. Fôszereplôi csetlenek-botlanak az élet-
ben, szeretnek és viszontszeretik ôket, néha csalódnak, néha
szárnyalnak, mint bármelyikünk.

Schäffer Erzsébet könyve, a „Toronyiránt” tulajdonképpen
külsô és belsô utazások láncolata. Szereplôi egyben hasonlóak:
mindannyian hazafelé tartanak. A helyszín bárhol lehet, mind-
hez ugyanaz az út vezet - a lélektôl lélekig tartó út. Amit ha a
történetek szereplôivel végigjárunk, fogódzókat találunk a ma-
gunk „utazásához”.
 A most elhunyt Cseh Tamás egyetlen könyve, a „Hadiös-
vény” tavaly jelent meg. Indiánkönyv, amely nemcsak kaland-
regény, hanem néprajzilag is hiteles olvasmány. Kézirata csak-
nem harminc évig lappangott, végül ez a könyv született belô-
le. Benne ott van a szerzô minden vonzódása a számunkra ti-
tokzatos észak-amerikai indián kultúrákhoz.

Nem hiányozhat a listáról a Harry Potter-sorozat 7. kötete,
a „Harry Potter és a Halál ereklyéi” sem. A legkisebbeknek pe-
dig biztosan tetszeni fog a legújabb Tesz-vesz könyv, a „Légi
parádé Tesz-vesz városban”.

További könyvek:
Csenus Imre: A férfi
                      A nô
Spiró György: Messiások
Kiss Attila: Altináj

Remélem, találnak a könyvek között kedvükre valót, és ta-
lálkozunk a könyvtárban!

                                                    Varga Szabolcsné

INGYENES SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
BARACSKÁN

Baracskán, a Faluházban ingyenes számítógépes tanfolya-
mokat, foglalkozásokat tartunk egész szeptember hónapban
minden hétfôn, szerdán, pénteken, olykor szombaton is. A fog-
lalkozások délután hat órától kb. nyolcig tartanak.

Minden héten egy 3-4 alkalmas „gyorstalpalón” vehetnek
részt az érdeklôdôk a kezdô szinttôl a haladóig. A számítógép
bekapcsolásától a világhálón való böngészésig.

Mindemellett sok érdekességet tudhatunk meg az interne-
tes világról:

Hogyan lehet állást keresni? Hogyan foglalhatunk elôre
idôpontot okmányirodában? Hogyan jelentkezhetünk oktatási
intézményekbe? Hogyan vehetünk igénybe egészségügyi szol-
gáltatásokat?  Hogyan vehetünk igénybe banki szolgáltatáso-
kat? Hogyan fejlesszük gyermekünk kreativitását játékosan?
Hogyan szervezzük meg utazásainkat? Hogyan készíthetjük el
adóbevallásunkat? Miért és hogyan használjuk az ügyfélkapu
rendszerét? Hogyan találhatunk pályázatokat, stb.?

És mindezt számítógép mellett. Ehhez nyújt segítséget az
eTanácsadó (jómagam).

A Teleház, eMagyarország pontként mûködik (eMOP), és a
képzéseken kívül is állunk rendelkezésére a lakosságnak nyit-
vatartási idôben, délelôttönként, minden hétköznap délután 3-
tól, és szombaton délelôtt.

Sokszor nem is tudjuk elképzelni, mennyi információt lehet
az interneten találni!!

Jelentkezés és egyéb információ:
Baracska, Faluház:
22/454-074, 30/518-0587
faluhaz@baracska.hu

Vasvári Béla
Baracska,

Faluházigazda
eTanácsadó

Óvodai hírek
„Szállj, szállj,

ökörnyál,
jön az ôsz ,

megy a nyár,-
megy a nyár a nevetôs,

komolykodva jön az ôsz,…”

Lepkeszárnyon tovarebbent a nyár és újra itt a szeptember.
Óvodásaink kipihenve, élményekkel telve kezdik meg az újabb
nevelési évet. Öröm látni ôket hogy megnôttek.

Augusztusban szülôi segítséggel megújult óvodánk. Sze-
retnénk köszönetet mondani Pók Endrének és Bobák Attilának,
hogy kifestették az egyik termet és az öltözôket. A festéshez
szükséges anyagokat Popelka Zsolt és felesége Katinka aján-
lotta fel. Sok szorgos anyai kéz segített a takarításban. Köszö-
net jár Fuszkó Anikónak, Süller Villônek, Kiss Krisztinának,
Simonné Bucsi Brigittának, Csillag Zitának, Craveró Teréz-
nek, Pap Juditnak, Pók Endréné Katinak. Ress Marcsi virágai
még szebbé, otthonosabbá tették óvodánkat,

Nem csak az öltözôk újultak meg, hanem az udvarunk is.
Elkészült a belsô kapu, melynek anyaga Simon György és fe-
lesége, ifj. Bucsi István és felesége ajándéka volt. A kerítést az
önkormányzat dolgozói állították fel. Erdélyi Gábor fa hintát
ajándékozott óvodánknak.

Id. Bucsi Istvánnak külön köszönjük azt a sok-sok segítsé-
get, amit óvodánknak nyújtott.

Szeptember 7-én új óvodásaink is birtokba vették a játéko-
kat, már nagyon várták ôket. Készülünk a Hangya vásárra és a
szüreti bálra.

Milichovszkiné Szalai Ilona
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Az ünnep fényei...

Egyszer csak eljött és itt volt a várva várt ünnepség. Csodá-
latos volt az idô és nagy az érdeklôdés már délutántól kezdve.

A Martonvásári Fúvószenekar megalapozta a hangulatot
magas színvonalú zenei játékával és elôadói képességével. 

Ezután következett a gyermekmûsor, ami szülôt és csöpp-
séget egyaránt lenyûgözött.

Az operett mûsor a klasszikus mûvek részleteinek elôadá-
sával varázslatos világba repítette nézôit.

Ezt követte az emlékmûsor, sajnálatos apropó - egy igaz
ember elvesztése - kapcsán. Mindenkiben mély érzelmeket
mozdított meg. Cseh Tamás július 7. óta a falu díszpolgára,
legyünk büszkék rá! Két kiválóság kapott idén Sajnovics gyû-
rût: Pál Sándor és Dudás Ferenc.

A következô mûsorszám a tûzijáték volt, ami egy félreértés
miatt nem egészen a tervek szerint alakult. A szolgáltatók Mar-
tonvásáron is elvállaltak egy elôadást, szinte egy idôben a tor-
dasival. Ez önmagában még nem lett volna probléma, ha a
csúszás nem egyformán történt volna a két helyen. A folytatást
már mindenki tudja, aki jelen volt. Kompenzációként nem kér-
tek munkadíjat. Talán ez sok háborgó nézônek megnyugvást
jelent. Hiába a szervezôk alapossága, ha a dolgok kimondva
kimondatlanul szerencsétlenül alakulnak. Vannak olyan ese-
mények, amelyeknek sem tapasztalattal, sem körültekintéssel
nem lehetünk urai.

Az este további részében ízelítôt kaptunk a hamisítatlan ja-
maikai hangulatból. Majd buli hajnalig.

Remélhetôleg mindenki talált programot, kedvének és íz-
lésének megfelelôt.

Köszönettel tartozom minden támogatónak aki segítô kezet
nyújtott abban, hogy megfelelô színvonalon létrejöhessen az
ünnepség.

Támogatóink: Aszfaltén Kkt., B&B Kertkultúra Bt., Bra-
dák és Társa Kft., Czagler és Tsa. Bt., Erdélyi Gábor, Feldhof-
fer István, Györgyi ABC, Hóka Lovarda, Homonnay Géza,
Mészáros Gézáné, Pápai Gyula, Szabó György, TOR-LIB Kft.,
aToman grafika, Vasvári Pál, Derecskei János, Reneszánsz
Nôegylet.

Felhívás!

Foltvarró tanfolyam indul megfelelô számú érdeklôdô ese-
tén a mûvelôdési házban. A csoportos oktatás mellett egyéni
órákat is lehet venni. Jelentkezés a tanfolyam vezetôjénél, Sár-
másy Zoltánné Marikánál a (20) 77-19-009 mobil számon.

Társastánc tanfolyam indul megfelelô számú jelentkezô
esetén! Jelentkezés: Szabó Kata Borbálánál a (20) 211-14-32-
es mobil vagy a 467-530-as vonalas számon nyitvatartási idô-
ben.

Ezúton értesítek minden kedves érdeklôdôt, hogy a mûve-
lôdési ház nyitvatartási rendje a következôképpen változik:

Délelôtt: Délután:

  hétfô: 8.00-12.00 18.00-20.00
  kedd: 8.00-12.00 18.00-20.00

 8.00-14.00 - Vásár
  szerda: --------- --------
  csütörtök: 8.00-12.00 18.00-20.00
  péntek: --------- 16.00-20.00
  szombat: --------- --------
  vasárnap: --------- --------

Elôzetes egyeztetés alapján a mûvelôdési ház szombat és
vasárnapokon egyéb rendezvényre bérbe vehetô.

A filmklubba a jelentkezés folyamatosan lehetséges Szabó
Kata Borbálánál személyesen, vagy a (20) 211-14-32-es tele-
fonszámon.

Minden érdeklôdôt szeretettel várok a továbbiakban is!

Szabó Kata Borbála

NYÍLT LEVÉL BAJNAI GORDONNAK

Miniszterelnök Úr!

Remélem, nem zavarom így nyáridôben! Az éppen ezer
éves Fejér megye közgyûlési elnökeként szólok újra Önhöz.
Talán rémlik Önnek Fejér megye, tudja, itt található az a Velen-
cei-tó, amely oly csábító terület bizonyos baráti befektetôik
számára.

Ugye emlékszik már, hiszen ezt a beruházást nyilvánították
Önök - Gyurcsány hattyúdalaként - kiemelt fontosságú, állami-
lag támogatott projektté. Pedig tudja, mi lehetne inkább az
Önök féltô, óvó tekintetével vigyázott beruházás?

Segítek: nem a sukorói kaszinófalanszter, hanem a Fejér
Megyei Szent György Kórház, amelyben orvosaink és ápoló-
ink minden áldott nap embereket gyógyítanak egyre szörnyûbb
körülmények között, amit az Önhöz hasonló - nyilván elitkór-
házakhoz szokott - „kiválasztottak” el sem tudnak képzelni. 

Igen, embereket gyógyítanak és mentenek, lassan remény-
vesztetten, hogy valaha is jobb lesz a helyzetük, hónapok óta
bizonytalanul, mert még azt sem tudják, nyert e kórházuk azon
az uniós pályázaton, amelyet Önök felügyelnek, s amely az
utolsó esélye lehetne ennek a kivéreztetett egészségügyi intéz-
ménynek.

Kapaszkodjon meg! Nem csak a kórház dolgozói, de én -
az intézményt fenntartó megyei önkormányzat elnöke - sem
tudom hogy áll a pályázatunk. Az Ön híres „szakértô” csapata
ugyanis arra is képtelen, hogy bennünket - érintetteket - hiva-
talosan tájékoztasson. Az elsô - hónapokkal ezelôtt nyilvános-
sá vált - „rangsor” szerint, szakmailag kifogásolhatatlan pályá-
zatunk - és ezzel 1,1 millió ember - tartalék listára került, tel-
jesen jogtalanul. Késôbb, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján a befutók között sorolták kórházunkat. Ám hivata-
losan még mindig nem tudjuk, kinek higgyünk! A pályázat
fejlesztési, második fordulós szakasza, és a végleges pályázat
benyújtásának határideje mindeközben vészesen közeleg.
Csak nem arra megy ki a játék, hogy addig altassanak bennün-
ket, hitegessenek, és fenyegessenek, míg végül lecsúszunk az
összes határidôrôl? Tudja én nehezen tudom feldolgozni az
igazságtalanságot, és nem szokásom alkudozni.

Persze, tudom én Bajnai úr, nem sokról: csak úgy tizenegy-
néhány milliárd forintról van szó. Talán ez az összeg nem éri
el az Ön és barátai ingerküszöbét, de az itt élôknek, a kórhá-
zuknak ez nagyon sok pénz! Olyan sok, hogy igazunkkal az
Európai Unió Csalás elleni hivatalánál (OLAF) már panasszal
is éltünk e súlyosan jogsértô eljárás miatt. Erre a drasztikus
lépésre az Önök tehetetlen, szakmaiatlan, végtelenül amatôr -
vagy talán tudatos? - hozzáállása késztetett bennünket. 

Természetesen nem a többi pályázót szeretnénk ellehetetle-
níteni, s elhiheti, nem szívesen keltjük hazánk rossz hírét az
Unióban, de más eszközünk - hála az Önök módszereinek -
sajnos nem maradt. Talán még nem késô, még utasíthatja kor-
mánya tagjait, hogy a pólus kórházak pályázatának ügyében
igazságos és fôleg jogszerû döntést hozzanak!

Tudjuk, Önnek nincsenek hosszú távú miniszterelnöki am-
bíciói, de mi - még itt élô emberek - jó elôre szeretünk tervezni
megyénk dolgait illetôen. Higgye el, mindannyiunk számára
nyilvánvaló hogy a pályázat eredménytelenségének következ-
ményeiért a térség alkalmatlan szocialista országgyûlési képvi-
selôinek és a Gyurcsány-Bajnai kormányok tagjainak vállalni-
uk kell majd a felelôsséget.

Nincs jó hírem, elôször a tükörbe, aztán a választók szemé-
be kell majd nézniük.

További szép nyarat kívánva:

    Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke

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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Összefogással mindenki örömére!

KOMISZ Tábor 2009. augusztus 10-15.

A „Jövôt nekik is” Alapítvány és a Baptista Szeretetszolgá-
lat Komédiás Integrált Színháza Bartokos Tamás vezetésével
második alkalommal rendezte meg kistérségünkben integrált
színjátszó táborát.

A táborban 34 gyermek, 10 színész, 16 értelmi sérült sze-
mély, 12 önkéntes segítô – összesen 72 fô vett részt.

A színjátszó tábor mindig különleges, mert szeretet hatja át.
Nem sikerorientált, nem a teljesítmény, nem a versengés moti-
válja, hanem az ôszinte önmagunk nyújtása. Ebben segítették
a résztvevôket a rendezô és segítô szakemberek, pedagógiai
érzéküknek és pozitív személyiségüknek köszönhetôen. Álta-
luk igazán különleges élményekhez jutottunk, egy csodás pro-
dukció megalkotásában és közös fellépésben részesülhettünk.
A sok-sok jó hangulatú próbának köszönhetôen a végére egy
nagy gépezethez hasonlóan mindenki tudta, mi a feladata.

Összefogtunk mindenki örömére. Aki végigcsinálta, aktí-
van betekintést nyert a színház világába, barátságok születtek,
olyan „buliban” vett részt, mely építô jellegû, és az emberi ér-
tékek felszínre jutását segítette.

„Ne legyen még vége..., nem akarunk még hazamenni...!”
- kérték a gyerekek, miután a záró elôadásunk véget ért. „Soha
ilyen jó táborban nem voltunk még! Jövôre is lesz?” – hasonló
kérdésekkel búcsúztunk egymástól. Igen, reményeink és terve-
ink szerint jövôre is lesz!

Köszönjük a kedves közönségnek a felemelô tapsot és az
elismerô szavakat. Elégedetten érzékeltük, milyen nagy öröm
volt mindenki számára, hogy szeretteit, gyermekeit a színpa-
don láthatta. A 300 ember, aki megtisztelte jelenlétével és lelke-
sedésével elôadásunkat, legalább annyira fontos volt, mint ma-
ga az elôadás.

Szeretnénk ôszinte köszönetünket kifejezni a tábor támoga-
tóinak: Botta Dénes, Botta Péter, Farkas Jenô, Fôv. Önk. Értel-
mi Fogyatékosok Otthona (Tordas), Kunsági Gabriella, Kunsá-
gi Tamás, Major József, önkéntes segítôk (Holhos Józsefné,
Farkas Zsuzsa, Mayer Katalin, Petô Sándor, Provoda József,
Ráti Noémi, Ráti Péter, Blaskó Zoltán és Zoltánné, Vass Árpád,
Mayer Ildikó, Papp Éva táborvezetô), Pintér Sándor, Tordas
Község Önkormányzata, egy sérült személy édesanyja, Szent
Flórián Tûzoltó Egyesület, Szollár László, Tulipán Attila, Tur-
da Sándor, Vasvári Pál.

A Baptista Szeretetszolgálat Komédiás Integrált Színháza
szeptember hónapban KOMISZ Színitanoda indítását tervezi.
Érdeklôdni  és jelentkezni lehet: (30) 642-1906 telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk.

Papp Éva

KOMISZ A GYEREKEM

Ezidáig is komisznak tartottam a gyerekem, mostanra vi-
szont már mások is komisznak látják. Sôt, ki is írták rá, és még
vagy harminc gyerekre.

Amikor beírattam a KOMISZ színjátszó táborba, arra gon-
doltam, megtanul gátlástalannak lenni - természetesen jó érte-
lemben. Megszokja a színpadot, a nézôket és az iskolai szerep-
lésen, mesemondó-versmondó versenyeken talán kevésbé lesz
izgulós... No, ennél többet kapott!

Két napig küzdöttem a  kíváncsiságommal. Kinga lányom
fáradtan, elgyötörten (mert ezt már el tudta játszani) ért haza,
majd lelkesen énekelt a fürdôkádban, és valamiféle pulykatánc-
ra tanította a húgát. Nevettünk, ekkor már láttam, hogy mozgás-
kultúrából is ragadt rá valami.

Harmadnap meglestem egy próbát a focipályán. Lenyûgö-
zött! Nem a színpadon éppen próbált jelenet, hanem a kapcso-
latok. A fogyatékossággal élô felnôttek viszonya  a gyerekekkel
és viszont. A barátság, ami kialakult, és a természetesség, ami-
vel együtt voltak. „Tudod anya, az Attila a barátom, sokat vic-
cel velünk.” Ez fontos!

Sokféle másság van, amivel felnôtt korunkban nem tudunk
mit kezdeni. Egy kerekesszékes, egy végtaghiányos, egy látás-
sérült, vagy hallássérült emberhez ha elôször közeledünk, vagy
bármilyen kapcsolatba kerülünk, feszélyez a hiányossága. 

Bezzeg ôket nem feszélyezi, hogy én „ép” vagyok! De, hát
ki is az ép? Akinek a lelke az! Itt az volt mindenkinek! Ép lelkû,
jó szándékú, tudást, élményt átadni akaró színészek, ép lelkû,
fáradhatatlannak tûnô segítôk, ép lelkû, nyitott felnôttek, akik
meg akarták mutatni, mire képesek, és ép lelkû, kíváncsi, fá-
radt, néha  nagyon fáradt gyerekek. Megmutatták!

Képesek voltak egy röpke hét alatt létrehozni valamit, amit
szívesen megmutatnék a világnak! Olyan lenyûgözô elôadást
láthatott aki eljött, hogy valószínû, nem felejti el egyhamar.
Anyukaként a könnyeimmel küszködtem, ahányszor megjelent
a lányom a színen. Láttam, hogy élvezi, boldog, hogy ott lehet.
Mi, a közönség pedig boldogok, hogy nézhettük.

Összecsôdítettem akit csak lehetett, hogy jöjjenek, nézzék
meg az elôadást, remélve, hogy nem csalódnak, és egy élmény-
nyel térnek haza. Nem csalódtak... szerintem sem.

Sokféle hatás ért ez alatt a pár nap alatt. Csillogó vagy ép-
pen fáradt szemek, széles mosolyok, ôszinte érintések, és olyan
jelenetek, amelyek mindenki lelkét megérintenék.

A történet pedig, amit és ahogy eljátszottak, megállná a he-
lyét bármelyi városi színház színpadán, vagy éppen éppen itt,
a mûvelôdési ház színpadán, egy adventi hétvégén.

Köszönöm!
Kunsági Gabriella (egy anyuka Tordasról)
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Az építéshatósági ügyintézés ügyfélfogadási ideje Gyúró
      és Tordas települések tekintetében:

Hétfôi munkanapokon:      8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Szerdai munkanapokon:    8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

Az építéshatósági ügyintézés helye:

Martonvásár Város

Polgármesteri Hivatalának

Mûszaki Irodája

2462 Martonvásár, Budai út 13.

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

                                            dr. Matota Kornél körjegyzô

WEBRE FEL!
INTERNETES TARTALOM AJÁNLÓ
Immáron többségben a nôk az interneten! Nemrégiben

publikált adatok alapján mintegy kétmillió magyar nô szörföl
rendszeresen a világhálón. Ezzel 2009 elsô negyedévében
megfordult a nemek aránya, elsô alkalommal vették át a höl-
gyek a vezetést. A nôk részesedése a 2007-ben mért 48 száza-
lékról 53 százalékra nôtt, miközben a teljes népességben mért
arányuk évek óta változatlan. A többi érdekes részletrôl itt ol-
vashatunk: www.internetezonok.hu.

Aki további linkekre is kíváncsi, íme néhány. Nem csak
nôknek!

1. www.videosmart.hu – Egy olyan video megosztó, ahol min-
den egyes tartalom ingyenes videótippel segít a mindennapok-
ban, a nemzetközi „howto site”-ok mintájára.

2. www.myshowroom.tv – Aki nem csak nézni akarja a videó-
kat, de saját maga is szerkesztene, annak ajánlom a myshow-
roomot. Csak telepíteni kell a stúdiót, fogni egy vagy több
webkamerát, és kezdhetünk közvetíteni élôben. Tiszta Holly-
wood!

3. www.startlap.hu – Augusztus közepén megújult a Startlap,
Magyarország leglátogatottabb nyitóoldala. Egybôl beléphe-
tünk innen a Gmail-re, iWiW-re vagy a Facebookra. Tisztább,
tömörebb, gyorsabb, jobb lett.

4. www.storyonline.hu – Felbuzdulva a nôi felhasználók növe-
kedésén, a Sanoma gyorsan megújította a Story Online-t is,
olyan új rovatok indultak, mint Wellness, Ezo és Recept.

5. www.triplanet.hu – Egy új online utazási iroda, repülôje-
gyekkel, szállással, árfigyelô szolgáltatással és akciós ajánla-
tokkal.

6. www.lonelyplanet.com (angol) - Gyakorlott, angolul is be-
szélô utazóknak praktikus kis site, néhány fontért letölthetô út-
leírás pdf-ekkel sok-sok országról.

7. www.mindmegette.hu/jamieoliver - Magyar nyelvû blogot
indított Jamie Oliver. Nyilván :-). De tény, hogy a Mindmeg-
ettén olvashatjuk minden pénteken, hogy mi történik vele,
családjával, milyen újdonságokon töri fejét. Hetente új, íny-
csiklandó, izgalmas receptekkel vár mindenkit!

8. www.goldenblog.hu – Azoknak, akik nem csak olvasni sze-
retik a blogokat, de írnak is, ajánlom a Goldenblog blogíró ver-
senyt. Az idei megmérettetés a közelmúltban zárult le, de lesz
jövôre is. Addig lehet szorgalmasan írni és gyûjteni a látogató-
kat.

9. smarterhungary.buzz.hu – Az IBM is hirdetett versenyt, szin-
tén elsôsorban a fiatal bloggerekre számítva. A versenyzôk fel-
adata, hogy elgondolkodjanak egy jobban mûködô országról.
Az ötleteknek valamilyen módon kapcsolódniuk kell az infor-
mációs technológiákhoz.

10. borfesztival.lap.hu – Elindult a borfesztivál szezon, itt az
összes egybegyûjtve a Tokaji ôsztôl a Somlói napokig. Egész-
ségükre!

Bíztatok továbbra is mindenkit, akinek van kedvenc web-
oldala és megosztaná, küldje el és bekerül a következô „Webre
fel!” ajánlóba.

Jó böngészést!

Szabó Erik
erik_szabo@hotmail.com

RECEPT
 Júliusban és augusztusban sok váratlan öröm ért. Hol a

testvérem, hol az anyósa, hol egy utcabeli lepett meg egy-egy
vödör sárgabarackkal. Váratlan öröm, váratlan munka. Futás
üveget keresni, kiöblíteni és kezdôdhez a lekvárfôzés. A har-
mincadik üveg után azt gondoltam, talán egy kicsit sok lesz,
majd tovább gondoltam. Mi van, ha jövôre nem lesz bô a ter-
més és ha akarok, ha nem, nem tudok majd lekvárt fôzni. Tehát
el kell fogadni és boldogan el kell tenni az ajándék gyümölcsö-
ket.

Mikor gyerek voltam, anyu nagyok sok mindent fôzött be.
Az utcánkban felváltva sorakoztak a cseresznye és meggyfák,
így lett kompót télire. Az utca közepén volt másfél sárgaba-
rackfa. Másfél, mert az egyik fa törzse Erzsi néni udvarában
volt és a fa lombja fele az utcára lógott. Így a másfél fa ellátta
az utcában lakókat lekvárnak valóval, a maradék fél fa pedig
Erzsi nénit. Paradicsom a kertben termett és fôzött is anyu pa-
radicsomlevet és tett el csalamádét, lecsót, uborkát... stb. Ôszre
a frissen meszelt kamrában, új stelázsi papíros polcokon sora-
koztak a finomságok. Anyu nem gyôzött bejárni és nézegetni a
színes üvegeket. Nekünk is mondogatta, nézzük meg milyen
szépek. Megnéztük. Szépek, szépek, de ezt csak felnôtt ko-
romra értettem meg.

Most, hogy az étkezô polcán sorakoznak a lekvárjaim, az
egy dolog, hogy nézegetem... le is fényképeztem. Pont olyan
lettem, mint Ô, csak nekem horgolt csipke lóg a lekvárok alatt.
A minap megint megörvendeztettek. Budavári Böbe csak úgy
mellékesen ajánlott fel egy láda besztercei szilvát. Nekünk is
volt szilvafánk odahaza, de az már régen elpusztult. Hatalmas
hamvaskék szilva, ropogós és édes, és sok ikerszilvát is ter-
mett. Böbe szilvájából tizenkét üveg csokoládés szilvalekvárt
fôztem. Még kevergettem jutott eszembe egy régen készített
finomság, az „ezüst galuska”. Én neveztem el így, olyasmi,
mint az arany csak lekvár és mák a tölteléke.

Ezüst galuska
(lekváros csiga mákkal)

Hozzávalók: 3,5 dl tej, 2,5 dkg élesztô, 2 ek. porcukor, 50
dkg liszt, 1 dl étolaj, 1 mk. só, 2 tojás sárgája.

A fenti alapanyagokból lágy kelt tésztát készítünk. Ha a
duplájára kelt, lazán átgyúrjuk és kisodorjuk téglalap alakúra.
Kb. 30 dkg szilvalekvárral megkenjük, feltekerjük és 1 - 1,5
cm-es szeletekre vágjuk. Az így kaptt lekváros csigákat kiva-
jazott tepsibe egymás mellé sorakoztatjuk úgy, hogy közben
olvasztott vajjal körbekenjük.

10 dkg porcukrot, 10 dkg darált mákot és egy citrom reszelt
héját összekeverjük és megszórjuk a csigákat. Az aranygalus-
kához hasonlóan akár két szintre is építkezhetünk.

Számoljunk vele, hogy a csigák megnônek, úgy válasszunk
sütôformát. Az elsô sütésemnél volt csiga ami kiugrott a „fa-
zék”-ból.

Jó étvágyat!

Kunsági Gabi
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A CAMINON JÁRTAM…

Végigjártam az El Caminot,
Camino de Santiagot - a Szeretet útját

Hogyan kerültem oda? Úgy három évvel ezelôtt hallottam
elôször errôl az útról. Volt  háziorvosunk, dr. Gyöngyösi Ildikó
élménybeszámolója keltette fel érdeklôdésemet, aki pár évvel
ezelôtt végigjárta az út nagy részét. A késôbbiekben, ha TV-
ben, rádióban beszéd tárgya volt, érdeklôdéssel hallgattam és
egyre inkább csábított, vonzott az ismeretlen.

Mi volt ez? Egyrészt az a varázslat, ahogy meséltek róla
azok, akik már végigjárták, másrészt a távolság, az a 800 km,
amit elôttem gyalog már annyian megtettek. Kihívásnak érez-
tem. Ki akartam próbálni fizikai és lelki erômet. Meg akartam
gyôzôdni saját korlátaimról, be akartam bizonyítani magam-
nak, hogy meg tudom csinálni, képes vagyok rá. Egy csodála-
tos és nagy kalandnak gondoltam.

Mi is ez az út? A keresztény világ nagy zarándokútjainak
egyike a spanyolországi Santiago de Compostelába vezetô út.
Én is ezt jártam végig: a Pireneusoktól vezet Spanyolország
északi részén át nyugat felé, Santiago de Compostela katedrá-
lisáig. Szent Jakab sírjához, aki Jeruzsálembôl jött ide azért,
hogy a pogányok körében hirdesse az igét. Mivel nem járt nagy
sikerrel, visszatérve Jeruzsálembe lefejezték ôt. Hívei visz-
szahozták tetemét Compostelába, ott van eltemetve. Szent Ja-
kab azóta is Spanyolország védôszentje. Több, mint ezer éve
járják ezt az utat a zarándokok.

Nagy hittel, elszántsággal és gyakorlati felkészüléssel én is
nekivágtam a nagy útnak, ami május 27-tôl július 1-ig tartott.
Lábamon kényelmes túrabakancs, a hátamon egy l3 kg-os há-
tizsák, benne a legszükségesebb dolgokkal.

A kiindulóponthoz, a francia-spanyol határhoz repülôvel
kétszeri átszállással, majd busszal és vonattal érkeztem. Mind-
ez egy napot vett igénybe.

A település neve St. Jean Pied de Port. Az itteni zarándok-
hivatalban kitöltöttek egy zarándokútlevelet, ami végig az úton
személyi igazolványként szolgált.

Másnap még csak pirkadt, amikor a világ minden részérôl
érkezô zarándokok velem együtt nekivágtak a sárga nyíllal és
Szent Jakab jelével, a fésüskagylóval jelzett útnak. Mindenki a
saját tempójával haladt és egy idô után már csak egymagában
ment. Ez így volt az út végéig. Elôször a Pireneusokat kellett
leküzdeni. Egy hágón át vezetett az út az elsô településre. Ez
az útszakasz volt a zarándokút egyik legmeredekebb (l 400 m
szintkülönbség), de a leggyönyörûbb és leglátványosabb része.
A fárasztó hegymenetet bôségesen kárpótolta a Pireneusok
fenséges panorámája.

Régi útjelzôk

Az út elkezdését sürgetô érzés lecsillapodott. Egyedül vol-
tam, csak én és a táj. Mindenre figyeltem. A lelkem könnyû
volt. A rohanó mindennapjainkban annyi mindent nem ve-
szünk észre. Most és itt gyönyörûek voltak a felhôk, az alattuk
repkedô fakókeselyûk, a hegyormon szaladgáló vadlovak. Az
egyik hegyoldalon tehéncsorda, a másikon bárányok legeltek.
Ameddig a szemem ellátott, sokféle, ezerszínû árnyalatban
pompázó vadvirágok, hegyi liliom és írisz, bennem pedig teljes
nyugalom. A természet minden rezzenése megfogott. Csörge-
dezô folyó, bükkfa erdô, mogyoróbokrok, és egyszer csak
megérkeztem utam elsô zarándokszállására. Itt találkoztam
elôször azzal a nagy szeretettel és tisztelettel, ami végig az
úton körülvette a zarándokszállásra érkezô, megfáradt vándo-
rokat. A szállások melletti templomokban minden nap misét
tartottak a zarándokok tiszteletére, egyben áldásban is része-
sítették ôket. Minden alkalommal felolvasták, hogy ki melyik
országból érkezett. Nagyon jó volt hallani a „Hungary” szót,
hiszen tudtam, itt és most általam lehetett megemlíteni orszá-
gunkat.

A szállások 5, l0, 20 km-re vannak egymástól. Volt közöt-
tük modern, de legtöbbjük ma is középkori épületekben, kolos-
torokban, templomokban, plébániákon van. A 4 ágyas hálóhe-
lyiségtôl a l00 ágyasig, az emeletes ágytól a matracokig. A leg-
több helyen volt melegvíz és konyha fôzési lehetôséggel. Van
ahol ingyen adtak vacsorát és reggelit is. Az út menti ven-
déglôkben elfogadható áron kínálnak zarándok menüt.

Középkori zarándokszállás

         Árnyékos erdei úton mentem tovább, majd változott a táj.
Kevés lett az árnyékot adó fa. Kôgörgeteggel borított meredek
lejtôn kellett leereszkedni, aztán megint fel és megint le. A Nap
tûzött, a hátizsák vágta a vállamat. A meleg nem zavart, a fizi-
kai fájdalom ellen pedig úgy védekeztem, hogy elképzeltem, a
hátamon az egyik unokám van és ha letenném ôt, baja esnék.
Egyszer csak elmúlt a fájdalom. Megint a tájra koncentrálhat-
tam.

         Késôbb vörös talajú mezôn, szôlôstáblák és mandulás
kertek mellett haladtam. A távolban hatalmas szélturbinák so-
rakoztak. Azután tölgyerdô és fenyvesek között mentem. Az
erdei ösvényekkel nem tudtam betelni. Folytattam utam. Órák
óta sem elôttem, sem utánam senki. Aztán távolból férfihangon
zsoltáréneket hallottam, ami egyre közeledett. Abban a hely-
zetben és környezetben ez varázslatosnak tûnt. Egyszer csak
papnövendékek kis csapata ért utol. Egy darabig együtt halad-
tunk, még sokáig énekeltek. Csodálatos volt.

Többször elôfordult, hogy az autópályával párhuzamosan
vezetett  a zarándokút. A két utat elválasztó drótkerítésre fa-
kéregbôl, ágakból készült keresztek százait helyezték. A sajá-
tomat én is odatûztem. A sok-sok kereszt között találtam olyat,
aminß nemzeti színû szalag volt. Az út mentén rengeteg kôke-
reszt is található. A zarándokok gondolva valamire, kavicsokat
helyeznek köré.
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A késôbbi szakasz nagy része gyönyörûségesen széles föld-
úton haladt, kies és lágyan hullámzó gabonatáblák között. Pi-
pacsmezôk, vadvirágokon szálldogáló pillangók, pacsirták da-
la simogatta az ember lelkét. Fel sem tûnt, hogy tûz a Nap, és
alig találni árnyékot adó fát. Azután megint fel kell készülni a
felfelé kapaszkodásra. Amikor fogytán volt az erôm arra gon-
doltam, hogy minden lépés közelebb visz a célhoz, és ami egy-
szer felfelé tart, az utána lefelé is fog menni. Ugye milyen egy-
szerû?

      Gyaloglásom során volt, akit beértem és volt, aki lehagyott.
Sokszor órákon keresztül egyedül mentem. Egy csepp félelem
sem volt bennem. Amilyen hatások érik az embert, azt szóval
el sem lehet mondani. Itt igazán érzed, hogy a természet része
vagy. Kinyílik a lelked, eszedbe jut sok minden az eddigi éle-
tedbôl. Szállnak a gondolataid, s míg egyik lábad teszed a má-
sik után, azt veszed észre, hogy potyognak a könnyeid. Itt si-
rattam el újra a szüleimet.

Utam gyümölcsöskertek, magyal, tölgyerdô és citruslige-
tek között haladt tovább. Ezt követték újra a meredek emelke-
dôk, meredek lejtôk. Nagy kitartásra volt szükség. Hol az
egyik térdem fájt, hol a másik, de egy percig sem jutott eszem-
be, hogy mit is keresek én itt, hogy fel kéne adni. Az ilyen el-
csigázott állapotban végtelennek tûnt az út. Sokszor egy távo-
li harangszó segített. Csalogatott, mintha azt mondta volna,
gyere-gyere, már nincs sok hátra. Megnyugvással töltött el,
hogy a bim-bam, ez a csodálatos zene egyre közelebbrôl hallat-
szik. Jó érzés volt a fák közül kilépve, vagy a hegytetôre felér-
ve megpillantani a következô település templomtornyát. Elô-
fordult, hogy az erôs szél majdnem lefújt a hegyrôl. Éppen jól
jött a hátizsákom nehezéknek. Míg a lejjebb, a sík területeken
tûzött a nap, itt fenn fáztam, pulóvert, kendôt kellett felvenni.
Lefelé menet a gördülô kövekre kellett nagyon figyelni. Volt,
hogy az út eltûnt a folyó medrében. A csordogáló vízbôl kiálló
köveken lehetett csak lépkedni.

Utam mezei füvekkel és zanóttal benôtt köves hegyoldalon
vezetett tovább. Úgy nézett ki, mint egy pompás sziklakert. El-
értem egy alacsonyabb területet. Sokáig egy folyó mellett ha-
ladtam. Mindkét parton végig sárga liliomok virítottak.

Ahogy fogyott az út, egyre több zarándokkal lehetett talál-
kozni, hiszen nem mindenki ugyanonnan indult. Ha valaki ült
az út szélén, a másik nem ment el úgy mellette, hogy ne kér-
dezte volna meg, van-e valami gond, tud-e segíteni. Ez az egy-
máshoz való hozzáállás jellemezte végig az utat.

A táj megint változott. Az állattartás vált ismét jellemzôvé.
A keskeny ösvényen többször összefutottam tehéncsordával.
Félrehúzódni sem volt hely. Egyszer a teheneket hajtó néni -
látva rémült tekintetem - nyugtatott, hogy nem kell félni, pedig
a tehén hasa súrolta a hátamat.

Az utolsó szakaszt gyönyörû eukaliptusz és tölgyerdôn át-
haladva kellett megtenni. Három napig egyfolytában szakadt

Mesés út

az esô, de az ember olyan eufórikus állapotban volt, hogy az
sem számított. Inkább élveztem a friss erdô illatát. Ezen a sza-
kaszon már sokszor fájt a lábam, de tudtam, erôs vagyok, ha
kell féllábon, a hátizsákomat a földön húzva is célba érek. Tu-
dom, ez az erô hajtott mindenkit mást is végig az úton. Reggel
alig vártuk az indulást. Napközben testünk és lelkünk mintha
külön járt volna.

A napi 28-30 km megtétele után fáradtan, elcsigázva értünk
be a szállásra. Abban a pillanatban úgy éreztük, nincs tovább.

Férôhelyre várva

 Aztán elôkerültek a különbözô lábgyógyászati kellékek,
amit szívesen felajánlottunk másoknak is. Egymás  lábmasszô-
reivé váltunk. Az erônk kezdett visszatérni. Szükség is volt rá,
hiszen mosni kellett, be kellett vásárolni, és még a településen
is szerettünk volna körül nézni. A közös vacsora szinte egy kis
szeánsz volt. Aztán elvonultunk aludni. Nem volt érdekes,
hogy százan húzzuk a lóbôrt egy körletben. Láss csodát, még
csak pirkadt, de mi már kipihenve, készen álltunk az indulásra.
Nem számított, hogy fent vannak a térd- és bokavédôk, gumi-
harisnyák. Láttam olyan zarándokokat is, akiknek mind a tíz
ujja, a sarka, a talpa a vérhólyagok miatt be volt ragasztva, de
ment.  Hívta ôt is az „Út”.

Végigmenve az úton, nem csak a táj ejti rabul az embert,
hanem a sok-sok település hangulata is, amin áthalad. Érintet-
tem majorokat, ahol már csak az állattartással foglalkozók él-
nek, egy-két család. Iható víz nincs. Az állatoknak a csörgede-
zô patakokból, forrásokból nyerik a vizet. Voltak apró, kihalt
falvak, vályogból épült düledezô házakkal. Aminek csonka
templomtornyain gólyák raktak fészkeket. Szinte csak az a
család lakta, aki a zarándokszállást és a mellette lévô bárt mû-
ködtette. Az ott élô többi ember is itt tudta megvenni a legszük-
ségesebb dolgokat. Sokszor tapasztaltam, hogy külön-külön
kis furgonok hozták palackokban az ívóvizet, amit a házak aj-
tajába tettek le. A pékárút is így kapták meg. Mozgóárus hozta
a gyümölcs- és zöldségféléket is. Sok olyan település is volt,
ami a régmúltját ôrizte középkori templomokkal, kolostorok-
kal, macskaköves utakkal. Gyönyörû, többszáz éves hidakon
mentem keresztül. Jártam csodálatos nagyvárosokban, ahol
múlt és jelen együtt volt. Hatalmas katedrálisokat, várakat, pa-
lotákat, múzeumokat, szobrokat csodálhattam meg. Betekint-
hettem a modern városrészek nyüzsgô életébe. Bármerre is jár-
tam, mindenhol a spanyolok barátságosságával, segítôkészsé-
gével találkoztam. Tisztelettel voltak a zarándokok iránt.

Mielôtt beértem volna Santiago de Compostelába, fel kel-
lett gyalogolnom egy hegyre. A zarándokok errôl a helyrôl pil-
lantották meg elôször a katedrális tornyait. Innen ered a hely
neve: az öröm hegye. Boldog voltam. Habár alig tudtam már
menni a lábfájásom miatt, sántikálva szaladtam lefelé. Egyszer
csak beértem a városi forgalomba, majd a gyönyörû középkori
óvárosba. A macskaköveken lépkedve elértem a katedrálishoz.
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A lépcsôjén térdre rogytam és csak sírtam-sírtam. Mit é-
reztem? Arra nincs szó, de talán egy: „Hála”. Az eufóriából
ocsúdva beléptem a katedrálisba. Odabent is nagy volt a zsú-
foltság. Zarándokok és turisták sokasága várta a l2 órakor kez-
dôdô, a tiszteletünkre tartandó misét. Mielôtt elkezdôdött vol-
na, végigcsináltam a zarándokok idôkoptatta rituáléját. Az
apostolt átölelve hálát mondtam, hogy épségben megérkeztem,
hogy az út végéig kitartott testi és lelki erôm. A katedrálisban
körülnézve nagyon sok ismeretlen ismerôssel találkoztam. Át-
öleltük egymást, örültünk a másik sikerének. Aki ott volt, min-
denki gyôzött. Igen: megcsináltuk. Nekem 30 nap alatt sikerült.

Santiagoban

A mise után felkerestem a zarándokhivatalt, ahol a zarán-
dokok útlevelét felmutatva - amibe a településeken áthaladva
sok-sok pecsétet szereztem igazolván azt, hogy ott jártam - el-
ismerésként oklevelet állítottak ki részemre.

Santiago gyönyörû végpontja az útnak. A katedrálison kí-
vül még számtalan mûemlékkel büszkélkedhet.

Még volt idôm, így Santiagoból Finisterrébe, a világ végére
is elmentem. Ez az egykor ismert világ utolsó pontja nyuga-
ton, egy földnyelven, ahonnan már csak a Nap megy tovább,
alábukva az óceán hullámaiban. Megfoghattam a 0 km követ.
A zarándokoknak itt is van egy rituáléja. A világítótorony lábá-
nál el kellett égetni valamit, amit az Úton magán viselt, vagy
magával hozott. Én is így tettem. Utam végén nem volt más
dolgom, mint ülni egy kôsziklán az óceán partján és nézni,
ahogy a Napot elnyeli a víz. A szeretteimre gondoltam. Értük
fohászkodtam. Felejthetetlen élmény volt. Hálás vagyok a cso-
dákért, amiben utam során részesülhettem.

Másoknak bíztatásként üzenem, amire az Út tanított: Egy
ezermérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdôdik. Bármit ké-
pes vagy megtenni, vagy álmodni azt, hogy képes vagy: kezdd
el. A bátorság különleges erô, varázslat rejtôzik benne.

Kalandom véget ért. Hazafelé jövet még 2 napot töltöttem
Madridban. Itthon kis családom és rokonaim nagy-nagy szere-
tettel fogadtak. Nekik is hálásan köszönök mindent. Mindenki-
nek, aki elolvasta beszámolómat: Buen Camino!

2009. augusztus 31-én.
Gucsekné Márkus Brigitta

Polgárôr hírek
2009. szeptember 5-én, szombaton tartottuk a 10. Tordasi

Polgárôr Sportnapot.
Az Andorfy Ottó elnök által tartott megnyitón rövid be-

szédet mondott Cseh István OPSz-alelnök, a Fejér Megyei
MPSz elnöke. Méltatta a Polgárôrségek és a Tordasi Polgár-
ôrség szerepét, hagyományos helytállását. Jelképesen, az in-
dítókulcs átadásával, átadta üzemeltetésre a korábban a Rend-
ôrség által használt Opel személyautót, végül további mûködé-
sünkhöz sok sikert és eredményes munkát kívánt.

A rövid ünnepélyes megnyitó után Kispályás labdarúgó
bajnokság folyt a focipályán, 14 órától folyamatosan. A tornát
idén is a Tordasi Ifjúsági Klub nyerte meg.

A mérkôzések alatt - és utána még órákig - a nézôk között
jó hangulatú, kötetlen beszélgetések folytak. Sokan megnézték
az új autót is, amely az üzemeltetôi jog bejegyzése, és a for-
galmi engedély érvényességének meghosszabbítása után kerül
szolgálatba. A rendezvényhez hagyományosan több vállalko-
zótól, támogatótól kaptuk adományként az enni, innivalót.
Mindenki vendégünk volt a hagyományos pohár sörre, hagy-
más vagy paprikás zsíros kenyérre, süteményre, de bôven fo-
gyott az alma, barack, szôlô, a sok féle üdítô és a jóféle tordasi
bor is.

A Szociális Otthon támogatásaként egészségmegôrzô prog-
ram is volt. Ingyenes vérnyomás- és vércukormérés folyt, ame-
lyet igen sokan ki is használtak. Itt egy „Életmód teszt” kitöl-
tésére is mód nyílt, amelynek kiértékelése során sok hasznos,
megszívlelendô tanácsot kaphattak a résztvevôk.

Az APEH értesítését a napokban kaptuk meg arról, hogy az
adózók jóvoltából, az adók 1 %-ának felajánlása következté-
ben több mint 260 000 forintot fogunk kapni. Ezúton köszön-
jük mindenkinek, aki ehhez hozzásegítette szervezetünket.

Továbbra is kérjük, hogy aki tudja, támogassa a szervezet
mûködését. Folyamatosan várjuk szolgálatot vállalók jelentke-
zését. Aki úgy érzi, hogy tud, és akar a falu érdekében bármit
tenni, az jelentkezzen a vezetôség tagjainál, lépjen be tagjaink
sorába. Hangsúlyozzuk, hogy a szervezet tevékenysége a falu-
közösség érdekeit szolgálja. Nem egy-egy emberért, nem egy
vezetôségi tagért, nem politikai meggyôzôdésbôl, hanem a
családunkért, a rokonainkért, szomszédjainkért, az egész kö-
zösségért végezzük immár 18 éve munkánkat, ki-ki amennyit
vállal. Tevékenységünket mindig is társadalmi munkában vé-
geztük, kiadásaink az eszközök fenntartásával kapcsolatosak.

a Tordasi Polgárôrség vezetôsége
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GYEREKOLDAL

Matos Maja: ELSÔS LESZEK

Elsôs leszek
Akár hiszed, akár nem,

Nagyon jó az én kedvem.
Tudod minek örülök?

Iskolába kerülök.

Szép volt a nyár, szép nagyon,
Sütkéreztem a napon.

Játszottam és ugráltam,
Szaladgáltam, bringáztam.

Halacskákkal versengve,
Úszkáltam a tengerbe’

Homokváram összedôlt,
A sárkányom elrepült.

Nincs már minek maradnom,
Van helyette más dolgom.
Nagy vagyok már iskolás,

Kezdôdjön a tanítás!

Ezzel a verssel szeretném köszönteni a 2009/2010-es tanév
elsôosztályosait és tanító nénijüket, Grabecz Magdolnát.

 Janikovszky Éva : Már iskolás vagyok (részlet)

„Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnôtteket egyetlen
dolog érdekli. Mindenki megkérdezi tôlem: aztán szeretsz-e is-
kolába járni?

Én elôször azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt
válaszoltam, az összecsapta a kezét és egészen odavolt. Hogy
miért nem szeretek iskolába járni? Talán nem szeretem a tanító
nénit?

Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába járni,
csak azt, hogy nem tudom. Mert ez az igazság. Van, amikor
szeretek iskolába járni, és van, amikor nem.

Amikor a tanító néni olyat kérdez, amire senki sem tud fe-
lelni, csak én, akkor szeretek iskolába járni.

Ha én hajítom a legmesszebbre a kislabdát, és a Magda né-
ni azt mondja, ejha!, akkor szeretek oskolába járni.

És akkor is szeretek iskolába járni, mikor a tanító néni fel-
emeli a füzetemet és megmutatja a többieknek, hogy nézzétek,
így kell ezt ügyesen megcsinálni!

Szóval, sokszor szeretek iskolába járni, de van, amikor nem
szeretek.

Amikor olyan sokáig kell egy helyben ülni, hogy a lábam
már nem bírja és elkezd magától dobogni a pad alatt, és rám
szólnak, hogy ejnye Dani, akkor nem szeretek iskolába járni.

Amikor sehogyse akar vége lenni az órának, és muszáj egy
picit harapnom  az uzsonnámból, és a mögöttem ülô árulkodós
rákezdi, hogy tanító néni kérem a Dani megint eszik, akkor
nem szeretek iskolába járni. És ha a többiek nevetnek ezen,
akkor pedig annyira nem szeretek, hogy majdnem sírok.

Meg olyankor se szeretek iskolába járni, mikor véletlenül
nem arra figyelek amire kell, hanem arra, ami jobban érdekel,
és a Piri néni rám szól, hogy ejnye, már megint nem figyelsz.
Mert ha én véletlenül nem figyelek, az azért még nem „már
megint”. Hát ezért nem tudok én mit válaszolni arra, hogy sze-
retek-e iskolába járni.”

Hegedûs Mónika

RENDÔRSÉGI HÍREK
Tisztelt Olvasó!

Dr. Sági János rendôr alezredes, a Gárdonyi Rendôrkapi-
tányság vezetôje, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi
Társulás szeptember 3-i ülésén arról tájékoztatta a kistérség
polgármestereit és jegyzôit, hogy a közbiztonság javítása, a
bûnözés visszaszorítása, a lakosság nyugalmának növelése ér-

dekében - az országos rendôrfôkapitány intézkedési tervével
összhangban - célul tûzte ki a korábban jól mûködô körzeti
megbízotti rendszer visszaállítását.

E rendelkezés alapján a Martonvásári Rendôrôrs körzeti
megbízottai az alábbi idôpontokban és helyszíneken tartanak
fogadó órákat:

Martonvásár Rendôrôrs
páratlan hét hétfô 15-16: Lôrincz Levente
páros hét hétfô 15-16: Pécsi László

Gyúró Polgármesteri Hivatal
 páratlan hét szerda 15-16: Söményi Viktor
Tordas Községháza
 páros hét szerda 15-16: Söményi Viktor

A körzeti megbízottakat az alábbi 24 órás nyilvános mobilszá-
mokon lehet elérni.
- Pécsi László rendôr törzszászlós: 20/523-4097
- Lôrincz Levente rendôr zászlós: 20/661-2818
- Söményi Viktor rendôr zászlós: 20/969-5963
(Ügyeleti idôn kívül az e mobil számokra indított hívások a
Gárdonyi Rendôrkapitányságra futnak be.)

Indulnak a vidékfejlesztési pályázatok

A hosszú elbírálási idôszak után ôsszel újra indulnak az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatai. Bár a pá-
lyázók a januárban beadott támogatási kérelmekkel kapcsola-
tos döntéseket még nem kapták kézhez térségünkben, bízha-
tunk benne, hogy szeptember végéig mindenki értesül az ered-
ményrôl, és ôsszel elkezdôdhetnek a falumegújítási, vidéki
örökség megôrzési, turisztikai fejlesztések, felújítások.

Az elsô kérelembeadási idôszak tapasztalataira alapozva a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szak-
államtitkársága úgy döntött, hogy az új támogatási idôszakban
átalakítja a végrehajtás mechanizmusát. Ez azt jelenti, hogy a
LEADER akciócsoportok feladatai jelentôsen bôvülni fognak,
az eddigi tanácsadói, értékelôi feladatok mellett pályázatkeze-
lôi feladatokat: a támogatási és kifizetés kérelmek feldolgozá-
sát is ellátják október 1-tôl. A feladatellátás keretében az ak-
ciócsoportok a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) szakmai felügyelete mellett a kérelmek kezelését, fel-
dolgozását fogják végezni. Az ügyintézés keretében elvégzik a
kérelmek iktatását, rögzítését, hiánypótlását, lefolytatják az
elôzetes helyszíni szemléket, értékelést végeznek, és az érté-
kelt kérelmeket felterjesztik felülvizsgálatra az MVH-nak. A
végsô döntést továbbra is az MVH, illetve a Minisztérium hoz-
za.

A tervezett pályázatok a következôk:
1. IKSZT: Integrált Közösségi Szolgáltató Terek létreho-

zása: a Mûvelôdési Ház felújítása, belsô átalakítása
2. LEADER fejlesztések: ezen belül térségi szintû rendez-

vények, táborok szervezése, valamint térségi szintû fejlesztési
tervek, tanulmányok készítése (pl. bicikliút terve) támogatható

3. III. tengely:
- Mikrovállalkozások támogatása
- Turisztikai fejlesztések
- Falumegújítás és fejlesztés
- Vidéki örökség megôrzése

A pályázatbeadási idôpontok a következôk:
2009. szeptember 30. IKSZT támogatási kérelmek
2009. október 1-31. LEADER elsô támogatási idôszak
2009. november 1-30. III. tengelyes 4 jogcím rendelet 

újbóli meghirdetése
2009. december Elsô LEADER támogatási dönté-

sek meghozatala

Érdeklôdni a volgyvidek@volgyvidek.hu e-mail címen vagy a
VölgyVidék Irodában lehet: Vál, Vajda János u. 2.
Tel.: 22/243-124, 20/352-1604

Szendrôi Júlia, vidékfejlesztési irodavezetô



A Római Katolikus Egyházközség hírei

Szeptember 20. Évközi 25. vasárnap
- 10 órakor liturgia

Szeptember 27. Évközi 26. vasárnap
(Páli Szent Vince)
- 10 órakor szentmise

Október 4. Évközi 27. vasárnap
(Assisi Szent Ferenc)
- 10 órakor liturgia

Tanévkezdô imádság

Mindenható Örök Isten! Alázatos szívvel fordulok tehoz-
zád munkám kezdetén. Nagyratörôk céljaim, de gyarló az én
erôm. Kérlek ezért, minden erôk forrása, támaszd meg az én
gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal
amit tanulok, a Te dicsôségedet növeljem, hazámnak és ember-
társaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét egyre
magasabbra emeljem, szent igazságodtól és a becsülettôl soha
el ne tántorodjam! Amen.

Ki volt Kaszap István?

A 2006. év végén az ország katolikusainak különösen nagy
ajándékot adott a Szentatya. XVI. Benedek jóváhagyta azt a
dekrétumot, amely elismeri, hogy „az 1916. március 25-én,
Székesfehérváron született, és 1935. december 17-én ugyanott
elhunyt tiszteletreméltó Kaszap István hôsi fokon gyakorolta
az erényeket”.

E dekrétum aláírásával újabb szakaszába lépett tehát az oly
sokak által tisztelt, fiatalon elhunyt jezsuita jelölt boldoggá
avatási eljárása. Bár az oltárra emelésig még az ô közbenjárá-
sára történt csodákat kell Rómában kivizsgálni, érdemes Ka-
szap István életét röviden bemutatni.

1916-ban, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján született
Székesfehérváron Kaszap István mélyen vallásos család har-
madik gyermekeként. Elemibe a székesfehérvári Belvárosi
Elemi Iskolába, gimnáziumba pedig a ciszterciek Szent István
Gimnáziumába járt. Serdülô koráig talán csak annyiban külön-
bözött többi diáktársától, hogy tudatosan törekedett indulatain
úrrá lenni, próbálta magát fegyelmezni, törekedett a pontos
munkára. Sportolt, 17 évesen dunántúli ifjúsági tornászbajnok
lett. Társai nagyon szerették egyenes jelleméért. Bár gimnázi-
umi évei elején nem volt jó tanuló, kitûnô érettségit szerzett.

Egy idô után meghallotta Isten hívását - pap szeretett volna
lenni. A jezsuita rendbe jelentkezett. A felvétel alkalmával or-
vosi vizsgálaton is át kellett esnie. A mindig egészséges fiú lá-
zas volt, melyet az izgalommal magyaráztak. 1934. július 31-
én, a rendalapító Szent Ignác ünnepén lépte át a budai Manréza
küszöbét, hogy megkezdje kétéves novíciusát. Hamarosan be-
gyulladt a mandulája, mely többször megismétlôdött, a gyulla-
dás ízületeire húzódott, váratlanul kelések, fekélyek jelentkez-
tek testén. Késôbb egyre gyakrabban volt súlyos beteg. Mell-
hártyagyulladást kapott, rosszindulatú tályogokat kellett az or-
vosoknak eltávolítaniuk róla. A fizikai fájdalom mellett egyre
jobban kínozta, hogy - bár elöljárói türelemmel fogadták be-
tegségeit és engedményeket tettek - érezte, nem fogja tudni
befejezni a kétéves noviciátust. 1935. november elején állapota
annyira leromlott, hogy novícius mestere kénytelen volt ôt el-
bocsátani és szüleihez hazaküldeni, hogy otthon erôre kapjon,
azonban megígérte, ha meggyógyul, azonnal újra felveszik a
noviciátusba.

Kaszap István fájó szívvel távozott, és minden reménye az
volt, hogy nemsokára újra visszatérhet. Öt nappal késôbb ismét
belázasodott, kórházba vitték. Amikor úgy tûnt, hogy jobban
van, kivették manduláit. A kórházból látszólag gyógyultan tá-
vozott tíz nap után. Otthon azonban ismét belázasodott. 

Mielôtt visszakerült volna a kórházba, meggyónt és felvette
a betegek szentségét. Láza még magasabbra szökött. Fulladni
kezdett, ezért gégemetszést hajtottak végre rajta. Beszélni nem
tudott, ezért papíron kért a nôvértôl papot. Miután az éjszakás
nôvér - reménykedve a felgyógyulásban, ezt nem teljesítette,

reggel ötkor indultak el papért a kórházból. Mire a pap odaért,
Kaszap István elvesztette eszméletét. Utolsó áldást, pápai föl-
oldozást kapott. Szenvedéseit hôsiesen viselve, 1935. decem-
ber 17-én költözött lelke az Urához. Halálos ágyán felmetszett
gégével a következôket vetette papírra: „ne sírjatok, mennyei
születésnap ez!”

Kérünk Istenünk, ajándékozz a mai ifjúság számára új pél-
daképet Kaszap István személyében; add, hogy mihamarabb a
magyar boldogok sorában tisztelhessük ôt!

Budavári Erzsébet

A Református Gyülekezet hírei

Május 24-én ünnepi konfirmációi istentisztelet volt a gyú-
rói református templomban. A fiatalok - konfirmandusok - fo-
gadalmat tettek, hogy Jézus Krisztus hûséges követôi, és a
gyülekezet úrvacsorával rendszeresen élô tagjai lesznek. A
képen az elsô sorban (balról jobbra): Szabó Kincsô, Sárossy
Gyula, Molnár Réka. A hátsó sorban: Erdélyi Gábor, Karpenkó
Dániel, Petz András és Ócsai Tibor lelkipásztor.

Debrecenben jártunk...
Május 22-én Alkotmányozó Zsinat volt Debrecenben. A tria-
noni békediktátum után az egymástól elszakított kárpát-me-
dencei reformátusokat hivatott összefogni ez a zsinat.

Június utolsó hetére hittanos napközis tábort szerveztünk.
Elsôsorban a tanévben református hitoktatásban résztvevô
gyerekeket hívtuk, de a hétre látogatók természetesen hozhat-
ták a kis barátaikat is. Egy-egy nap negyven gyermek gyûlt
össze énektanulásra, bibliai történet hallgatására, közös játék-
ra, kézmûves foglalkozásokra. Köszönjük mindazok segítsé-
gét, akik idôt, fáradságot nem sajnálva tevékenyen részt vettek
a gyermekek körüli munkában. Nélkülük nem lett volna ez a
tábor olyan sikeres. Több gyermektôl hallottuk, hogy - az esôs
idôjárás ellenére - nagyon jól érezték magukat, és sajnálták,
hogy vége lett a hétnek. Köszönjük az imádságokat, valamint
az anyagi és természetbeni támogatásokat is.

A képen, a Nagytemplom
elôtt a helyi gyülekezet
képviseletében (balról
jobbra):
Ócsai Tibor lelkipásztor,
Horváth Mihály,
Horváth Mária,
Erdélyi Rita,
Erdélyi Gábor presbiter,
Bottáné Böröczffy Erzsébet,
Apostagi Zoltán gondnok.
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Idén az ifjúsági táborunkat Simontornyára szerveztük a váli
fiatalokkal együtt. A résztvevôknek alkalmuk volt a Csillag-
pont, országos református ifjúsági találkozón egy napot eltöl-
teniük, így mi is néhány fôvel gyarapítottuk a két és fél ezres
létszámot. A fiataloknak egyik legnagyobb élményük volt
meghallgatni a keresztyén motorosok bizonyságtételét, vala-
mint részt venni egy ötvenes éveket idézô drámajátékban.

Ócsai Tibor, református lelkipásztor

Tíz éve lelkipásztor Gyúrón

Idén nyáron múlt tíz éve, hogy új papot kapott a gyúrói re-
formátus gyülekezet Ócsai Tibor tiszteletes úr személyében. E
szép jubileum kétségkívül jó alkalom arra, hogy megálljon az
ember egy pillanatra, és visszatekintsen a megtett útra.

– Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie, tiszteletes úr, az
elsô években, a beilleszkedése során?

– A legnagyobb nehézség az volt, hogy huszonhét évesen
kezdtem meg a szolgálatot, tehát jóval fiatalabb voltam, mint
a gyülekezet átlaga, olyan embereknek kellett hirdetnem az
igét, akik életkorban sokkal idôsebbek voltak, mint én, és
lehet, hogy hitben is elôrébb jártak…

– … nem tudom igaz-e, de úgy hallottam, az elsô ellentétek nem
ebbôl a nemzedéki, gondolkodásbeli eltérésbôl fakadtak:

éppen a fiatalok egy csoportjában támadt némi ellenérzés Ön-
nel szemben.

– Így igaz. Ebben egy kicsit talán benne volt az elôdöm emléke
is, aki valóban jól értett a fiatalok nyelvén. Ez a ragaszkodás,
persze, teljesen természetes. Hogy bennem ezen felül mit talál-
tak ellenszenvesnek, azt máig sem igazán tudom. Táborokban,
különféle találkozókon megpróbáltam jobban megismerni
ôket, elébük menni, hogy ôk is megismerhessenek… Volt, aki
azt mondta, hogy kissé komolyabbnak kéne lennem. A másik
meg azt, hogy lazábbnak… Van egy régi, lelkészbeiktatásokon
sokszor elôkerülô írás, amely ellentétpárokban mondja el, mi-
ért jó vagy miért nem jó egy lelkész, mitôl lesz egyeseknek ro-
konszenves vagy másoknak ellenszenves. Ha csinál valamit,
akkor az a baj, ha nem csinál semmit, akkor az. Nem könnyû
mindig megfelelni az emberi elvárásoknak.

– Az évek során aztán összerázódnak egy kicsit az emberek, a
lelkipásztori munka sok olyan alkalmat szolgáltat, amely során
közelebbi kapcsolatba kerülnek egymással. Tetszik nekem ez a
lelkipásztor kifejezés. Mit csinál a lelkek pásztora valójában?

– Az életkorral járó és az Istentôl kapott bölcsességgel igyek-
szik terelgetni a nyáját. Salamon király a templomszentelési
imádságában bölcsességet kért Istentôl. Kérhetett volna hosszú
életet, gazdagságot, vagy akár az ellenségei életét, ô azonban
bölcsességet kért, hogy jól tudja kormányozni azt a népet,
amelyet Isten rábízott. A lelkipásztor is bölcsességet kér, hisz
nagyon sokféle problémát, olykor konfliktust kell megoldania.
Mert az, hogy az ember elvégzi a teológiát, szerez valamiféle
„szakismeretet”, jártasságot az igében, attól még nem lesz
pásztor. Egy metodista lelkész írta valahol, hogy amikor elsô
szolgálati helyén a vasárnapi igehirdetésre készült, kiment egy
csendes kis völgybe, maga elé idézte a falu egyik-másik lakó-
ját, kinek milyen problémája van éppen, s megpróbálta úgy
formálni a prédikációját, hogy benne legyen a megfelelô válasz
vagy a gyógyír a lelki sebekre.

– És ha Ön így maga elé idézgeti a gyúrói gyülekezet tagjait,
milyen gondokkal, lelki problémákkal találkozik leginkább?

– Sokfélével, korosztályonként, nemenként, képzettségi szin-
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tenként mással-mással. Családi problémák, házastársak, szom-
szédok közötti konfliktusok, fiataloknál barátság, szerelem,
vagy éppen magányosság, kitaszítottság, és sajnos ide is be-
gyûrûztek a válások…

– A reformátusok, tudjuk, nem gyónnak, de megosztják-e egyál-
talán valami más módon gondjaikat a lelkipásztorral, igénylik-
e annak segítségét?

– Azt kell hogy mondjam: nemigen. Pedig nagyon sokszor ér-
zem némelyik gyülekezeti tagunknál, hogy jó volna leülni,
megbeszélni vele, mi bántja, hátha ketten egy kicsit többre
mennénk, találnánk valami megoldást. A lelkipásztor, persze,
járja a falut, ellátogat a hívekhez, megpróbál betekintést nyerni
a gondjaikba, de hogy ez mennyire sikerül, az nem mindig rajta
múlik.

– Milyen a gyúrói református gyülekezet korösszetétele?

– Mint mindenütt, nálunk is idôsödô. De a helyzet nem kilátás-
talan. Hála Istennek a faluban aránylag sok gyermek születik,
nem ritka a 3-4 testvér, sôt a gyülekezetben van három olyan
család is, ahol hat-hat gyermeket nevelnek. A nagy gond az –
ez is országos probléma egyébként –, hogy a hitoktatásból ki-
kerülô gyermekek a konfirmációs vizsgát egyfajta záróvizsgá-
nak tekintik, évekre eltûnnek a gyülekezetbôl, s ritkán vagy
csak jó idô elmúltával térnek vissza közénk.

– Maga a hitoktatás hogyan folyik?

– Hitoktatást a gyúrói és a tordasi általános iskolában meg a
gyúrói óvodában hetente egyszer tartunk, egy-egy órában, az
órarendben meghatározott idôben. Az elmúlt évben összesen
62 hittanosunk volt.

– Úgy tudom megtalálták más módját is annak, hogy felkeltsék
a gyermekek érdeklôdését a református egyház iránt.

– Igen, ez régi hagyomány Gyúrón, elôdeim is gyakorolták:
gyermek- és ifjúsági heteket tartunk, aránylag sok résztvevô-
vel. Most is naponta negyven gyerek jött össze itt, az udvaron.
Egy-egy napunk ilyenkor játékkal, majd közös énektanulással
indul, bibliai történetekkel és kiscsoportos foglalkozással foly-
tatódik. Következik az ebéd, majd kézmûves foglalkozásokat
szervezünk, este pedig evangelizációs missziós történetekkel
ismerkednek meg a résztvevôk.

– Ha így visszagondol az elmúlt tíz évre, mire a legbüszkébb,
tiszteletes úr?

– A legnagyobb és leglátványosabb feladatunk kétségkívül a
templomunk felújítása volt. Százötven évet váratott magára ez
a felújítás, s mi tagadás, jólesô érzés volt pontot tenni a végére.
Kicseréltük a födémet, a tetôt, szigeteltük a falakat, felújítottuk
a tornyot, megerôsítettük és újraborítottuk a toronysüveget,
úgyhogy most valóban méltó, szép környezetben tarthatjuk
meg istentiszteleteinket, ünnepeinket.

– Gyúrón három felekezet tagjai élnek egymás mellett béké-
ben, megértésben, az én tapasztalataim szerint legalábbis. A
lelkipásztor milyennek látja a reformátusok, evangélikusok és
katolikusok együttélését, együttmûködését?

– A protestáns felekezetekkel, a helybeli és tordasi evangéliku-
sokkal, valamint a tordasi baptistákkal elég szoros az együtt-
mûködésünk. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen találkozunk az
imaheteken – s ilyenkor együtt vannak a gyülekezetek tagjai –,
mi lelkészek meg-meghívjuk egymást szolgálni, s immár ne-
gyedik éve a felekezeti vezetôk családjaikkal együtt minden
hónap elsô vasárnap délutánján összejövünk valamelyikünk
parókiáján, elbeszélgetünk a világ dolgairól és imádkozunk
egymásért. A katolikus gyülekezettel nem ilyen szoros a kap-
csolat. Persze az emberi kapcsolatok megvannak, hiszen na-
gyon sok vegyes házasság van a faluban, és Jézus Krisztus sze-
mélye is összeköt bennünket, meg a Szentírás is, de nagyon

sok alapvetô tanítás elválaszt bennünket. Úgy mondanám,
hogy testvéri együttlétben élünk itt a faluban, vallási ellentétek
szításáról, holmi háborúskodásról szó sincs.

– Jól érzi magát Gyúrón?

– Köszönöm szépen, jól. Gyúró sok mindent megôrzött a falu-
sias hangulatából, nincs nagy forgalom, jó a levegô, ismerik
egymást az emberek, odafigyelnek egymásra, megállnak az
utcán egy kis beszélgetésre. Öt évvel ezelôtt megházasodtam.
Feleségem sokmindenben segíti a munkám, és egy aranyos kis
leánykával is megajándékozott bennünket az Úr. Egyszóval jól
érzem itt magam.

– Gondolom, az is hozzájárul ehhez, hogy iménti szavaiból ítél-
ve több a keresztelô, mint a temetés.

– Ez az elmúlt három évre volt igaz, sajnos az idén megfordult
ez az arány. Vigasztaló, hogy az év második felére pozitív el-
mozdulások várhatók: két esküvôt is bejelentettek, és egy ke-
resztelô is kilátásban van még.

– Végül hadd kérdezzem meg, mik a tervei, mik az elképzelé-
sei mondjuk a következô öt évre, családi és lelkipásztori vonat-
kozásban is?

– Nehéz dolog öt évre elôre gondolkodni ebben a mai világban,
de jogos a kérdés: úgy tudunk magunk elé célokat állítani, ha
elôre tekintünk egy kicsit. Külön választanám a családi és a
„szakmai” részt, bár azzal is tisztában vagyok, hogy tulajdon-
képpen együvé tartoznak. Ami a családot illeti, feleségemmel,
Gabriellával együtt szeretnénk még legalább egy kis testvérkét
Krisztinánk mellé, és tovább építeni a házasságunkat.

A gyülekezetben mindenképp folytatni szeretném az épü-
letek felújítását. Most van elbírálás alatt egy pályázatunk, re-
mélhetôleg az elkövetkezendô egy-két hónapban megszületik
a döntés. Az utcai kerítésünket, a teljes udvarunkat szeretnénk
megújítani. Szilárd burkolattal szeretnénk ellátni az udvar egy
részét, felújítanánk a növényzetet, pihenôhelyeket szeretnénk
kialakítani. Aztán a parókián is megérett a helyzet egy kis fel-
újításra, és a gyülekezeti házunkat is rendbe szeretnénk hozni.

Ami a lelki munkát illeti – és ez a fontosabb, hisz az épü-
letek állhatnak üresen is – szeretném elérni, hogy a gyülekeze-
tünkbe olyan emberek jöjjenek, akik különleges közösségben
vannak egymással is, különösen azért, mert ott van köztük Jé-
zus Krisztus mint vezetô. Ehhez a feladathoz kevés a lelkipász-
tor önmagában, ehhez kell a gyülekezet, a presbitérium. Olyan
emberek kellenek hozzá, akik egyben tartják a gyülekezetet,
megkeresik a kívülmaradottakat, idehívják ôket, választ adnak
a kérdéseikre, és megpróbálják ôket közösségépítô emberekké
formálni.

Szilágyi Károly
(Összegyúró)
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
az MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetében,

Martonvásáron
2009. szeptember 25-én 15.00  és 19.00 óra között

Magyarország idén is részt vesz a Kutatók Éjszakája elne-
vezésû európai rendezvénysorozatban, melynek során szep-
tember 25-én nyitott laboratóriumok és egyetemek várnak or-
szágszerte kicsiket és nagyokat, hogy hétköznapi nyelvre lefor-
dítva közelebb hozzák ôket a tudomány világához.

A Magyar Tudományos Akadémia Mezôgazdasági Kutató-
intézetében, Martonvásáron is bárki kutatóvá válhat egy kis
idôre, részt vehet számos érdekes kísérletben, átélheti a tudo-
mány csodáját és szépségét, felteheti azokat a kérdéseket, ame-
lyek mindig is foglalkoztatták, de sosem merte megkérdezni,
vagy nem volt kitôl.

Intézetünkben az alábbi programokkal

várjuk az érdeklôdôket:

Hogyan menekülnek a növények a stressz elôl, ha nem tud-
nak futni?
Helyszín:
Fitotron épülete, Genetika és Növényélettan Osztályon
A növények az állatoktól eltérôen nem tudnak elmenekülni, ha
valamilyen kedvezôtlen környezeti hatás éri ôket. Helyben ma-
radva kell alkalmazkodniuk a megváltozott körülményekhez.
A „Kutatók éjszakáján” azt szeretnénk megmutatni az érdek-
lôdôknek, hogy milyen élettani, biokémiai és genetikai mód-
szerekkel vizsgáljuk osztályunkon a növények környezeti
stresszhatásokra adott válaszreakcióit.

Fluoreszkáló növények
Helyszín: Fitotron épülete, Alkalmazott Genomikai Osztályon
Fluoreszkáló növények: a látogatók megismerkedhetnek a kü-
lönféle fluoreszcens riportergénekkel transzformált növények-
kel. Mikroszaporított növények: a látogatók közelebbrôl is sze-
mügyre vehetik néhány ismertebb növény mikroszaporított
példányait. Kis méretû banán, ananász, rovarfogó növények
üvegben nevelt egyedeit, valamint elûállításuk menetét lehet
megismerni a foglalkozás során.

Intimitások a búzanövények életében
Helyszín: Fitotron épülete, Növényi Sejtbiológiai Osztályon
A nyílt nap keretében ismertetésre kerül, hogy miért különle-
ges a virágos növények (köztük a búza) ivaros szaporodása.
Korszerû kísérleti technikák bemutatása (mikromanipuláció,
mikroinjektálás, sejtizolálás, sejttenyésztés, különleges mik-
roszkópok). Bemutatjuk, hogy hogyan történik a búza petesej-
tek izolálása és mesterséges megtermékenyítésük. Nagy fel-
bontású mikroszkópok segítségével a virágpor és petesejtek
finomszerkezetének bemutatása.

Világító kromoszómák (vetítéses elôadás)
Helyszín:
Fitotron épülete, Génmegôrzési és Organikus Nemesítési
Osztályon
A fluoreszcens mikroszkópia látványos világa. Kromoszóma-
preparátum készítés, melynek során a látogatók bepillantást
nyerhetnek a búza kromoszómáiba. Növényi minták mikrosz-
kópos vizsgálata. Különbözô gabonafélék kalász felismerési
tesztje gyerekek és felnôttek számára.

A Sarkkörtôl az Egyenlítôig, a jéghegyektôl a trópusokig –
séta a Fitotronban földünk különbözô klimatikus viszonyai
között

Helyszín: Fitotron épülete
Bemutatjuk Közép-Európa legnagyobb növénynevelô klíma-
kamra rendszerét (50 kamra) és az ott folyó kutatási kísérlete-
ket. A klímaberendezésekben a Föld bármely részének idôjá-
rási körülményei a –25 °C hidegtôl a  + 45 °C-os forróságig
elôállíthatók.

Gabonafélék az egészséges táplálkozásért
Helyszín: Kalászos Gabona Nemesítési Osztály épületében
Közismert, hogy az egészséges táplálkozás megvalósításának
egyik legegyszerûbb módja több gabonaféle (búza, rozs, zab
stb.), vagy a gabonafélék több komponensének (liszt, korpa) a
fogyasztása. Ezek felhasználása nagyobb mennyiségû rost-
anyag és úgynevezett bioaktív komponens bevitelét jelenti az
emberi szervezetbe, mely egészségesebb táplálkozáshoz vezet.
Mik azok bioaktív komponensek, és hogyan fejtik ki hatásu-
kat? Van veszélye is a gabonafélék fogyasztásának? Lehet egy
gabonaféle egyszerre egészséges és jó sütôipari minôségû?
Egyáltalán mitôl lesz egy liszt jó sütôipari minôségû? Többek
között ezekre a kérdésekre szeretnénk választ adni a látogatók-
nak a 2009-es kutatók éjszakáján.

Biotechnológiai boszorkánykonyha
Helyszín:
Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesítési Osztály épületében
Mi az az örökítô anyag? Hogyan jellemezhetô a változékony-
sága? Hogyan módosítható? Mindezt miként tudjuk felhasz-
nálni a növénynemesítés gyakorlatában és a genetikai kutatá-
sokban? A növényi élet rejtélyes folyamatainak megismerése
megannyi izgalmas kihívás! A rejtélyek felderítéséhez külön-
bözô „boszorkányos” módszereket, eljárásokat vetünk be, és
most ezekbe engedünk bepillantást az érdeklôdôk számára.

A kukorica „tengernyi” hasznosíthatósága

Helyszín: Kukorica Kutatási Szekció épülete
A kukorica az egyik legfontosabb takarmánynövény; felhasz-
nálása, hasznosíthatósága igen sokoldalú. Közvetlen emberi
fogyasztását a kukorica nagy energiatartalma és jó emészthe-
tôsége indokolja. Az utóbbi években - választékbôvítés céljá-
ból - több országban, így nálunk is elôtérbe került a kukorica
emberi fogyasztásra való felhasználása. Ilyen pl. a kukorica-
pehellyel sütött kenyér, a kukoricaliszt és dara. A látogatókat
bevonjuk a laboratóriumi gyorsvizsgálati technikák alkalma-
zásába (pl. NIR). Vendégeinknek hagyományos, kukoricából
készíthetô ételeket is készítünk.

Botanikai séta a martonvásári Kastélyparkban
Helyszín: MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetének Parkja
Szakszerû vezetés az Intézet parkjában fiatal kutató részvéte-
lével. A park növényritkaságainak bemutatása.

Szabadtéri fotózás oktatása
Helyszín: MTA Mezôgazdasági Kutatóintézetének Parkja
Az intézet hivatásos fotósa a természetfotózás praktikáiba ve-
zeti be a látogatót.

Kôkorszaki „öko”ételek készítése
Helyszín: a kutatóintézet konyha épülete elôtt
A látogatók bevonásával készítjük el honfoglaló ôseink gabona
alapú ételeit. A fôzéshez organikus nemesítésû gabonamagva-
kat használunk. A recepteket a látogatók magukkal vihetik.

További részletes információk olvashatók a

www.kutatokejszakaja.hu,

illetve a www.mgki.hu honlapokon.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt Intézetünkben. Remél-
jük feledhetetlen élményekkel és új ismeretekkel gazdagodva
távoznak majd az ez évi „kutatók éjszakája” program befejez-
tével is.

Dr. Veisz Ottó
igazgatóhelyettes

MTA Mezôgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár
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A tordasi Községháza
ügyfélfogadási rendje

Tisztelt Ügyfeleink!
A Községháza

és a védônô telefonszámai a következôk:

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.

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

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

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

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

Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,

kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,

- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

                                       Juhász Csaba polgármester

„Nyerjen a mi iskolánk”

Szeptembertôl gyûjtsük újra a pontokat!

Információk, fényképek
 az új oviról az interneten:

ujovinklesz.blog.hu

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat

a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI  MIND-
AZOKNAK, AKIK RÉTI ANTAL JÁNOS

TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK, SÍRJÁRA
VIRÁGOT HELYEZTEK, ÉS EZZEL

FÁJDALMUNKAT ENYHÍTENI IGYEKEZTEK.

  GYÁSZOLÓ CSALÁD
Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Apróhirdetések

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

a további szavak 50 Ft/szó.

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

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

Keretes hirdetések

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

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

ÜGYELET
ERCSI, ESZE TAMÁS UTCA
Tel.: 25/492-021, 25/492-008

Szombat, vasárnap
és ünnepnapokon

Martonvásáron van ügyelet
9-tôl 17 óráig.

Fontos telefonszámok:

  1. Mentôk 104
  2. Betegszállítás 22/311-325
  3. Orvosi rendelô 22/467-527, 20/390-1505
  4. Orvosi ügyelet (Ercsi) 25/492-021, 25/492-008
  5. Gyógyszertár 22/460-019 (Martonvásár)
  6. Tûzoltók 105
  7. Rendôrség 107 vagy 22/460-007 vagy 20/969-5963
  8. Általános segélyhívó 112
  9. Posta 22/467-503
10. Iskola 22/467-532
11. Óvoda 22/467-533
12. Polgármesteri hivatal: 22/467-502

(adóügy közvetlen száma: 22/668-067)
13. Csatorna üzemzavar bejelentés 30/641-6935
14. Fibernet (kábelTV) hibabejelentés 1280 (helyi tarifa)
15. EON áram mûszaki hibabejelentés 80/533-533
16. EON gáz mûszaki hibabejelentés 80/424-242
17. Fejérvíz hibabejelentés 80/203-895
18. Okmányiroda (Martonvásár) 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

háziorvos

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

Tordas Védônôi Tanácsadó

Szabadság út 87.
Önálló védônôi tanácsadás – helyettesítés: Dolinka Zsoltné

szerda: 14.00 - 16.00
Védônô közvetlen száma: 22/668-034, 20/550-4220

Orvossal tartott tanácsadás:
Dr. Kertész Tamás és Dr. Harbula Ildikó, szerda: 13-14

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

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea

Kiadványszerkesztés: Teszár Térképészeti Kft., Tordas
Nyomdai kivitelezés: Kamara Print Nyomda, Budapest

Példányszám: havonta 800 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszkö-
zök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen meg-
mérjük!
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

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

lunk. Tel.: 30/365-7786

Régmúltat keresôk

Öreghegyen, Zalagyöngye közben 1233 m2 területû gyümölcsöskert (szôlô, cse-
resznye, szilva, ôszibarack) eladó, vagy szakszerû megmunkálás fejében 3 évre
bérelhetô (minden termés a bérlôé). Présház, a szôlô feldolgozásához szükséges
összes felszereléssel (4-6 hektoliter bor). Pince boroshordókkal, hossza 12 m, mély-
sége 11 lépcsôfok. A présház felett lakóépület, csodálatos kilátás falunkra és a Ve-
lencei-hegységre. Elektromos vezeték a telek szélén. A vételár két részletben is fi-
zethetô! Piláth János: (22) 467-537

ELADÓ! Opel Corsa VAN, 2 személyes, 3 ajtós kisteherautó, piros, 1389 cm3, mû-
szaki 2010. július. Gyártási év: 1994. 12. hó, futott km: 300 000, rádiós magnó,
hangfalak, új akkumulátor, téli gumik, autópálya matrica 2009 egész évre.
Ára: 150 000 Ft (áfával), Telefon: 06 30 619 9436

GYERMEKFELÜGYELETET vállalok Tordason és környékén, óvónôi végzett-
séggel. Tel.: 30/438-5455

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

POLGÁRÔRSÉG TELEFON
A bejelentéseket éjjel-nappal fogadják!

30/630-8777

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI  MIND-
AZOKNAK, AKIK HALENÁR KÁROLY

TEMETÉSÉN RÉSZT VETTEK, SÍRJÁRA
VIRÁGOT HELYEZTEK, ÉS EZZEL

FÁJDALMUNKAT ENYHÍTENI IGYEKEZTEK.

  GYÁSZOLÓ CSALÁD


