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KEDVES TORDASIAK!
Ismét eltelt egy év, és ahogy ez már lenni szokott, az önkormányzat ilyenkor beszámol arról, mit tett, hogyan gazdálkodott mindannyiunk pénzével ebben az esztendôben.
Az idei év a kiegyensúlyozottság, a stabil mûködés és az
építés éve volt. De ez az év nem áll meg önmagában. Kellettek
hozzá a korábbiak. Kellett az, hogy 2006-ban gyökeres gazdasági szemléletváltással, új irányt keressünk. És ezt az irányt
minden nehézség ellenére következetesen tartottuk és tartjuk
ma is. Intézményeink és a település mûködése érdekében az

elmúlt években megtettük azokat a lépéseket, és kihasználtuk
azokat a lehetôségeket, melyeken keresztül többletbevételhez
jutottunk. Ésszerûsítettünk, visszaszorítottuk a kiadásainkat, a
feladataink és a fejlesztéseink egy részét az itt élôk minél szélesebb körének bevonásával, önkéntes munkával, felajánlások
segítségével végezzük. Ezekkel a képviselôk többsége egyet is
értett és részt is vállalt a munkában, így megszületett az eredmény: az idei év. A bevételek és a kiadások egyensúlyának
folytatás a 3. oldalon

EGYHÁZI PROGRAMOK
KATOLIKUS
december 26. 11.00 Istentisztelet
december 24., Szenteste
december 27. 11.00 Istentisztelet Pethô Judit szolgálatával
20.00 vigília-mise
december 31. 17.00 Istentisztelet
24.00 karácsony-éjféli liturgia
január 1. 11.00 Úrvacsorai Istentisztelet
december 25., karácsony, Jézus Krisztus Születése
január 3. 11.00 Istentisztelet
10.00 szentmise
január 6. 17.00 Istentisztelet
december 26., karácsony második napja
10.00 liturgia
december 27. Szent Család (ünnep)
10.00 szentmise
január 1. Szûz Mária, Isten anyja (fôünnep)
10.00 és 15.00 liturgia
január 3. 10.00 liturgia
január 10. 10.00 szentmise
REFORMÁTUS
- December 24-én 15 órától családi istentisztelet a gyerekek
mûsorával (Gyúró).
- Karácsony elsô napján (25-én) 10 órától úrvacsorás istentisztelet (Gyúró).
- Karácsony másodnapján (26-án) 10 órától úrvacsorás istentisztelet. Isten igéjét a teológia ünnepi követe Tóth Emese V.
éves hallgató hirdeti (Gyúró).
- Karácsony másodnapján (26-án) 15.30-tól úrvacsorás istentisztelet Tordason, az evangélikus gyülekezeti teremben.
- December 31-én 17 órától hálaadó istentisztelet (Gyúró).
- Január 1-jén 10 órától újévi istentisztelet (Gyúró).
EVANGÉLIKUS
december 24. 16.00 Istentisztelet
december 25. 11.00 Úrvacsorai Istentisztelet

A gyermek köszöntése
1455., Fra Filippo Lippi (Uffizi Képtár, Firenze)

„Ahol baj van, ott kell segíteni, s ahol a mi sorsunkról van szó, ott nem adhatjuk át senkinek a teljes felelôsséget.
Tordason például, miután nem nyertek a pályázaton, a szülôk önkéntesként építik az óvodát.”
(Hegedûs Zsuzsa szociológus - Heti Válasz 2009. december 3.)

Tisztelt Gépjármûtulajdonosok!

Önkormányzati hírek

Tájékoztatom Önöket, hogy a gépjármû tulajdonjogában
bekövetkezett változást 15 napon belül a jármûnyilvántartásba
bejegyzésre jogosult hatóságnál, azaz az Okmányirodánál kell
bejelenteni, az adásvételi szerzôdés bemutatása mellett. Az
Okmányiroda a bejelentés regisztrálása mellett a tulajdonjogi
változást a jármûnyilvántartásba bejegyzi.
Amennyiben az új tulajdonos az adásvétel évében a gépjármû átíratásáról nem gondoskodik, s az eladó sem jelenti be az
eladást, úgy a tulajdonjogi változás nem kerül átvezetésre a
jármûnyilvántartásban sem.
Mivel a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
2. § (1) bekezdése szerint a gépjármûadó alanya az a személy,
aki a jármûnyilvántartásban az év elsô napján üzembentartóként vagy tulajdonosként szerepel, így a bejelentés és átírás
elmulasztásának következtében továbbra is az eladóra hárul a
gépjármûadó megfizetésének terhe.
Fentiek miatt felhívom figyelmüket, hogy a gépjármû adásvételét követôen célszerû bejelentési és tulajdonjogi átvezetési
kötelezettségeiknek mihamarabb eleget tenni!

Képviselô-testületi ülés, 2009. november 10.
Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete döntött:
- arról, hogy pályázatot nyújt be a Tordas és Gyúró községek
közötti kerékpárút tervdokumentációjának a LEADER program keretében történô elkészítésére,
- arról, hogy pályázatot nyújt be a LEADER program keretében, a 2010. augusztus 24-28 között megrendezendô VIII.
„Szûcs Béla” kistérségi gyermek- és ifjúsági tánctábor elôkészítésére, megvalósítására, lebonyolítására,
- arról, hogy részt vesz a Várossá Válási Fesztivál címû, Ercsiben, 2010. szeptember 3-án megvalósuló rendezvény elôkészítésében, megvalósításában, lebonyolításában,
- arról, hogy részt vesz a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségre nevelô és szemléletformáló életmódprogramok” támogatására kiírt pályázaton,
- arról, hogy támogatja Bosnyák Dániel iskolai étkeztetését.
Képviselô-testületi ülés, 2009. november 24.

dr. Matota Kornél
körjegyzô

Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete elfogadta:
- a 2009. évi költségvetés III. negyedéves beszámolóját,
- a 2009. évi Költségvetési Koncepciót,
- a 2010. évi belsô ellenôrzési tervet,
- a 2010. évi szakfeladat rendjét.

A békesség kedvéért visszavontunk egy határozatot
A 2007. október 7-én megtartott helyi népszavazáson a
választópolgárok többsége úgy döntött, hogy nem kívánja a
téglagyár megépítését. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 48. § alapján, a népszavazás eredménye kötelezô a Képviselô-testületre, azaz a testület ezzel ellentétes határozatot nem hozhat.
Képviselô-testületünk a helyi népszavazás eredményét a
törvény kényszerítô ereje nélkül is tiszteletben tartaná, hiszen
pontosan mi, a képviselôk mondtunk le önként a döntés jogáról
akkor, amikor a helyi népszavazás kiírását kezdeményeztük.
Az azóta eltelt két évben ennek ellenére többször is szóbakerült egy határozat visszavonásának kérdése, legutóbb a közmeghallgatáson.
A kérdéses határozat a népszavazás elôtt két és fél hónappal
az érdekelt cég kérésére született azért, hogy számára kedvezô
népszavazási eredmény esetén ennyivel elôbb épülhessen fel a
téglagyár. A 160/2007. (VII. 26.) számú határozat szövege szó
szerint a következô volt: „Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete megbízza az ALBA EXPERT Kft-t, hogy Tordas Község 5/2005. (II.15.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti tervén, valamint Tordas Község Szabályozási terve és Helyi építési szabályzatról szóló 4/2005 (V. 25.) sz.
rendeletén a következô módosításokat végezze el: 1. Gazdasági-ipari övezetté jelölje a tordasi 024/19-20 hrsz-ú ingatlanokat. 2. Bányaterületté jelölje a tordasi 024/21-43, valamint a
099/1 hrsz-ú ingatlanokat... A tervmódosítás költségeit a Wienerberger zRt. viseli.”
A határozat alapján elkezdôdött a fenti dokumentumok módosítása, amelyek körülbelül fél év múlva, a szakhatósági vélemények beszerzése után kerültek volna végsô döntésre a
Képviselô-testület elé. A népszavazás után azonban az elôkészületek befejezôdtek, hiszen a döntés értelmében nem épülhet
téglagyár Tordason.
Mindezek ellenére néhányan továbbra is azt híresztelik a
faluban, hogy a Képviselô-testület nem tett le a téglagyár építésének szándékáról, mivel a fenti határozat visszavonására
nem került sor. Ezen véleményformálók (érthetetlen módon
van köztük képviselô is) figyelmét bizonyára elkerüli az a tény,
hogy a határozat nem a téglagyár megépítésérôl szólt, hanem
egy elôzetes terv kidolgozásáról, és mivel a terv kidolgozásának célja meghiúsult, a tervkészítés is okafogyottá vált. A beruházni szándékozó Wienerberger zRt. sem kíván költeni egy
ellehetetlenült célra.
A fenti okok miatt a határozat jelentôséggel nem bír, de a
további rosszhiszemû vélemények megakadályozása és a kételkedô választópolgárok megnyugtatása érdekében a határozatot visszavontuk.
Teszár Tamás alpolgármester

A Képviselô-testület
- módosította a Szociális Rendeletet, az étkezési méltányosságot a polgármester hatáskörébe utalta,
- tájékoztatást kért a Víziközmû Társulattól a csatornaberuházási hitelrôl, a tervezett lépésekrôl, a társulat szerepérôl hitel
visszafizetésében.
A Képviselô-testület zárt ülésen döntött a Bursa Hungarica
pályázaton indulókról: 15 tanuló (az összes kérelmezô) jelentkezését támogatta. A Bursa A típusú pályázatokra pályázónként 10 hónapig havi 4 000 forintot, a Bursa B típusú pályázatokra pályázónként háromszor 10 hónapig havi 4 000 forintot biztosít az Önkormányzat.
Képviselô-testületi ülés, 2009. december 15.
Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testülete döntött:
- arról, hogy az ivóvíz díja 2010-ben közületi fogyasztók esetében bruttó 467,50 Ft, lakossági fogyasztók esetében bruttó
310 Ft lesz. A csatornadíj nem változik,
- arról, hogy a szemétdíj nem változik, továbbra is 10 000 Ft
+ÁFA/év,
- a 160/2007. (VII. 26.) számú, az Alba Expert Kft-t a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával megbízó határozat visszavonásáról.
(errôl bôvebben a 2. oldalon olvashatnak)
A Képviselô-testület elfogadta a jövô évi munkatervét, azt,
hogy jövôre elôreláthatólag, melyik testületi ülésen, mirôl tárgyal.
A képviselôk meghallgatták és tudomásul vették az alpolgármester tájékoztatását a 2009-ben végzett munkájáról.
(errôl bôvebben a 6. oldalon olvashatnak)
A Képviselô-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. A gazdasági válság hatásainak mérséklése érdekében,
és mivel a település jelenlegi gazdasági helyzete lehetôvé teszi,
csökkentette bizonyos adók mértékét. Eszerint 2010-ben a magánszemélyek kommunális adója és a vállalkozások kommunális adója egyaránt 0 Ft lesz, az építményadó maximális öszszege 100 000 Ft/év, az iparûzési adó pedig ezentúl 20 millió
forint adóalapig marad 2 %, az afölötti részre pedig 0,5 %.
(errôl bôvebben a 6. oldalon olvashatnak)
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meglétén kívül jutott pénz a településen építkezni, tervezni,
elôrejutni. Lakossági összefogással elkezdtük az utóbbi 15 év
legnagyobb önkormányzati saját beruházását.
A bankszámlánk egyenlege 4 év elteltével ismét pozitív,
mûködési hitelünket már több mint egy éve visszafizettük. Ennek a sikernek mindenki a részese, hiszen az egyre csökkenô
állami támogatás miatt egyre nagyobb szerepe lett a helyi adó
befizetéseknek. Az itt élôk legnagyobb része teljesítette a kötelességét, hozzátette a sajátjából a szükségeset a közöshöz.
Sajnos az ország gazdasági válsága nálunk is érezhetô, ezért a
lakosság terheinek a mérséklésére a jövô héten adócsökkentésre vonatkozó javaslat kerül a Képviselô-testület elé. Az adónemekre vonatkozó meglévô kedvezmények az idei évben nem
változtak.
2009-ben a közszolgáltatások díját a szolgáltatók által javasolt módon, az infláció mértékével emeltük, a csatornadíj változatlan maradt. Továbbra is mentesülnek a szemétszállítási díj
fizetés alól az egyedülálló 80 év felettiek és az egyedülálló 75
év felettiek továbbra is az 50 %-át fizetik.
Nézzük az intézményeinket! Iskolánk továbbra is intézményfenntartó társulás formájában mûködik Gyúró Községgel. A mûvészetoktatást saját szervezésben az iskola keretein
belül látjuk el. Büszkék lehetünk az idei évben is elért eredményeikre. Januárban a XIII. Magyar Kultúra Napján a Tordasi
Pillikék gyermek néptánccsoport, a kiemelkedô kulturális
örökségápoló tevékenységéért átvehette az Örökség Serleget.
Néptáncosaink, énekeseink és zenészeink több szép elismerést
értek el az év során, szinte minden hétvégén szerepeltek szerte
az országban. Nyáron a „Gyerekek legyetek építészek” címmel
kiírt képzômûvészeti pályázaton a tordasi iskolások a 16 díjból
6-ot nyertek.
Óvodánk tavaly szeptembertôl kistérségi fenntartású. A
több éve húzódó férôhely hiány megoldására a tavaly pályázati
támogatással elkészült tervek alapján, nyáron elkezdôdött egy
új, háromcsoportos óvoda építése.
A Mûvelôdési Házat, mint önálló intézményt megszüntettük. A ház mûködését és a közmûvelôdéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat szakfeladaton látja el. A korábbi vezetôi bérbôl így megmaradt összegeket a jövôben kulturális
programokra fordíthatjuk.
Sportegyesületünk sikeres évet zárt. Több szép eredmény
született a lövész, a cselgáncs szakosztályokban. Felnôtt labdarúgó csapatunk a tavaszi idény végén az elôkelô 5. helyen végzett, az ifjúsági csapatunk a mostani ôszi fordulóban az 1. helyen áll, amire büszkék vagyunk, gratulálunk nekik!
Az augusztus 20-i falunapon, egész életmûvét értékelve
díszpolgári címet kapott településünk szülötte, Cseh Tamás,
valamint Sajnovics Gyûrût kapott Dudás Ferenc és Pál Sándor.
Nézzük az idei év eseményeit és a közösen elért eredményeit:
- június 6-án leraktuk az új háromcsoportos óvoda alapkövét.
A tényleges munka július végén kezdôdött el. Négy és fél hónap alatt elkészült szerkezetkészen a 150 m2-es pince, és a 380
m2-es csoportszobai szárny, napokon belül kész a tetôszerkezet, valamint a közel 200 m2-es konyha-éttermi szárny alapozása és szerelôbetonja
- a jövôvár pályázaton 2 647 150 Ft-ot nyertünk az óvodaépítéshez szükséges téglára, hôszigetelésre, és belsô ajtókra
- a szülôk kérésére, a gyerekek biztonsága érdekében, a felajánlott faanyagból, az önkormányzat karbantartó brigádja új
kerítést épített az óvodaudvarra a tornaterem és a garázs közé
- a szabványoknak nem megfelelô, régi fém hinta helyett felajánlásból új fahinta került az óvoda kertjébe
- önkéntesek segítségével az iskolában új burkolatot kaptak az
emeleti tantermek
- a korábban elfogadott fásítási terveknek megfelelôen több tucat növényt ültettünk ki idén is, tavasszal és ôsszel
- a Fénysugár alapítvány segítségével, a felajánlott faanyagokból pihenôt és járdát építettünk az iskola melletti parkoló megközelítésére
- kialakítottuk a járdát az óvoda iskola kanyarba tervezett gyalogátkelôhelyhez
- pályázati pénzbôl a napokban fejezôdik be a katolikus templom környékének rendezése
- a civil szervezeteket is bevonva idén márciusban is megszer-

veztük a tavaszi falutakarítást
- lelkes önkéntesek segítségével idén is javítottuk a település
belsô útjain lévô kátyúkat
- a település több pontján fa virágtartókat helyeztünk el, melybe egynyári növényeket telepítettünk
- zöldterületek karbantartását kibôvítettük a település közigazgatási határáig
- felkutattuk és megkezdtük a több éve eltömôdött átereszek
tisztítását
- a temetôgondok és családjának segítségével kívül-belül kimeszeltük a ravatalozót és a hozzátartozó wc-t
- megújítottunk a sportpályánál lévô hirdetôt, a postához és a
Jókai utcai játszótérhez újat állítottunk fel, üveges hirdetô került a Hivatal bejárata mellé, fémlemez bélelést kaptak a szemeteseink
- az EU Élelmiszersegély program keretén belül, a Baptista
Szeretetszolgálattal kötött megállapodás értelmében, júliusban
370 élelmiszercsomagot osztottunk szét a rászorulók között
- megállapodást kötöttünk az Agárdi Popstrand szervezôjével,
így a tordasi lakosok féláron látogathatták az agárdi koncerteket
- pályázatot adtunk be a mûvelôdési ház átalakítására, felújítására, a Tordas-Gyúrói kerékpárút tervezésére, a néptánctábor
megrendezésére és sok kisebb egyéb feladatra
- megszereztük az új Tordas-gyúrói szennyvíztisztító elvi vízjogi engedélyét
- sikeresen vettünk részt az „Út a munkához” programban,
melyben átlagosan 7 fôt foglalkoztattunk átlag 8 hónapig közcélú munkavégzés keretében, valamint átlagosan 5 fôt átlag 6
hónapig közhasznú munkavégzés keretében. Így összesen közel 6,7 millió Ft támogatást nyertünk, és sok dolgos kezet az új
óvoda építésére, közterületeink rendezésére
- a korábbi évek rendezvényeinek a színvonalát tovább emeltük, soha nem látott létszámú csapat vett részt az idei fôzôversenyen, az augusztus 20-i Falunapunk kora délutántól hajnalig,
a Hangya napi rendezvényünk egész nap színvonalas mûsorokkal vonzotta a látogatókat
- a szelektív hulladékgyûjtés újabb állomásaként az év elejétôl
az iskolában és a hivatalban lehet leadni az elhasznált szárazelemeket
Sajnos a sok siker mellett továbbra is számolnunk kell a korábbi csatornaberuházás után maradt több százmilliós kötelezettségekkel, amelyek közül a Víziközmû Társulat által felvett
bankhitel hiánya Ráckeresztúr-Tordas vonatkozásában 278
millió forintot mutat. Mivel a Víziközmû Társulat nem tud fizetni, ezért a jogszabályok szerint az önkormányzatok kötelesek helytállni. A hitelszerzôdést 2004 februárjában kötötték, a
hitel lejárata 2010 nyarára esik.
A nehézségek ellenére továbbra is optimistán nézünk a
jövô felé! Az elért eredmények hitet és erôt adnak a folytatáshoz. A pár héttel ezelôtt elfogadott, jövô évre szóló költségvetési koncepcióban stabil mûködést terveztünk. Az elképzelés
szerint további pénzforrást biztosítunk az óvoda építésére, az
iskola tetôterének a folytatására, valamint más, kisebb beruházásokra. Továbbra is sok energiát szeretnénk fordítani a közterületeink gondozására, ápolására. Szeretnénk jövôre is több,
közösségépítô társadalmi munkát szervezni, az új óvodát, az
iskola tetôterét átadni, a reményeink szerint nyertes pályázatainkat megvalósítani. És még sok minden mást is, amire az
erônk futja.
Beszámolóm végén köszönöm a képviselôtársaimnak, a
bizottságok tagjainak, az intézményeink vezetôinek, dolgozóinak, az önkéntes munkát vállalóknak és mindazok munkáját,
anyagi és szellemi segítségét, akik ebben az évben is hozzájárultak településünk mûködéséhez, fejlôdéséhez. Köszönöm az
együtt tenni akarást, a közösségért hozott áldozatot, amelyeket
idén is többször megtapasztalhattunk. Ígérem, jövôre is mindent el fogunk követni, hogy a nehéz, kilátástalan helyzeteket
megoldjuk és a várható problémák ellenére is elôbbre jussunk.
Ehhez viszont továbbra is számítunk az Önök segítségére, elôremutató tanácsaikra és a nehézségekben a megértésükre. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mindenkinek Boldog, Békés
Karácsonyt, és Kegyelmekben gazdag Új Esztendôt kívánok!
Juhász Csaba polgármester közmeghallgatáson elhangzott beszéde
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Ahogy eredetileg terveztük:
még idén tetô alá került az óvoda

leg segédmunkára – az építkezésen segíteni, akkor azt megteheti Czuczor Bernadettnél a 22/467-502 telefonszámon, vagy
személyesen.

Tordas ismét mintafalu!

Az elmúlt hetek tapasztalata alapján a telefonos megkeresés 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!

November közepén a tetôn folyó ácsmunkák mellett elkezdôdött a villanyszerelés, amely három nap önkéntes munkával
az óvodai csoportszobákban és a kiszolgáló helyiségekben be
is fejezôdött. December elején elkészült az elsô szárny (konyhablokk és ebédlô) alapozása, majd a szennyvízelvezetés után
a szerelôbeton. December közepére helyére került az ereszcsatorna is, így december 12-én, szombaton sor kerülhetett az eddigi legnagyobb megmuzdulásra, a cserepezésre. Csaknem
harminc önkéntes nyolc órányi lendületes munkájával sikerült
befednünk az óvodát, közel tízezer cserép került a végsô helyére. Nem sokkal késôbb megérkezett az elsô - az utóbbi idôben
legnagyobb - hó...
Köszönjük mindenkinek a munkáját és a felajánlását, aki
az építés elsô négy és fél hónapjában részt vett, így részese lehet annak az egész ország számára példát jelentô vállalkozásnak, amelyrôl Hegedûs Zsuzsa szociológus így beszélt a Heti
Válasz december 3-i számában: „Ahol baj van, ott kell segíteni, s ahol a mi sorsunkról van szó, ott nem adhatjuk át senkinek
a teljes felelôsséget. Tordason például, miután nem nyertek a
pályázaton, a szülôk önkéntesként építik az óvodát.”

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban
Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szükséges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdése
elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt. Általában a
kezdési idôpont, eligazítás reggel 8 órakor van.
Személyi igazolványt az ellenôrzések miatt mindenki hozzon magával. A táskákat, iratokat, ruhanemûket a Takarékszövetkezetbôl kialakított melegedôben lehet elhelyezni. Dohányzás csak a kijelölt területen lehetséges.
Megjelenés: hosszú nadrágban, vastag talpú (ha lehet acélbetétes) cipôben. Kesztyût, sisakot, egyéb felszerelést az önkormányzat biztosít. Alkoholt vagy drogot a megjelenés elôtt
és a munkavégzés közben fogyasztani tilos.
A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget bizonyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az önkormányzathoz, ahol fénymásolat formájában lefûzésre kerül.

Teszár Tamás alpolgármester

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 felajánlás tartalmazza a félpanziót, szállást,
élményfürdô, szaunapark, gôzfürdô és fitness terem használatot, sportprogramokon való részvételt. A gyermekeket Bobóország 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 nyilvántartást vezetünk az építkezésen (feltéve, hogy vállalja a nyilvánosságot), és 2010. elején kisorsoljuk a szerencsés nyertest!
Hajbin Tímea

Három nap önkéntes munkával elkészült a földszinti villanyszerelés (november vége)
Önkéntesek az új óvodáért – már 269-en jelentkeztek!
Az önkéntesek összesített listáját a Községházán kezelik,
és Czuczor Bernadett telefonon keresi meg a jelentkezôket az
idôpontegyeztetés végett. Azért szükséges az egyeztetés, és
azért nincs meghirdetve a munka, mert egyszerre túl sokan
nem tartózkodhatnak az építkezésen, illetve bizonyos munkafolyamatok nem igényelnek tömeges részvételt. Ha valaki elôre jelezni szeretné, hogy melyik hétvégén jönne szívesen – fô-

November 27-én elkészült az elsô szárny alapozása
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ÚJ ÓVODÁNK LESZ!
Adományok az óvoda építésére

Információk, fényképek
az új oviról az interneten:

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

ujovinklesz.blog.hu

Tordas Községért Közalapítvány
11600006-00000000-22752262
Közleményként kérjük tüntesse fel a támogatás célját:
„ÚJ OVI”.
Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét nyilvánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közleményben:
„nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnöke.
Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány címére:
- befizetô neve
- címe vagy székhelye
- adószáma, adóazonosítója
- a befizetés összege és idôponja
A támogatási igazolásokat postai úton kézbesítik.
Az alapítvány székhelye: 2463 Tordas, Szabadság út 87.
Adományát az önkormányzatnál átvehetô csekken is befizetheti ugyanerre a számlaszámra.
Csaknem tízezer cserép került a helyére december 12-én

Támogatását ezúton is köszönjük!

A tetô átesett a tûzkeresztségen - néhány nappal az elkészülte után megérkezett az elsô hó (december 12.)
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sa, véleményezése, folyamatosan.
Részvétel az óvoda tervezôjével és a kiviteli tervek készítôivel folytatott megbeszéléseken (Erdélyi Gábor, Juhász Csaba).
A Wienerberger Zrt. Jövôvár pályázatára a pályázati anyag
összeállítása (a pályázaton 2 millió 600 ezer forint értékû építôanyagot nyertünk). Részvétel a díjátadón a budapesti Hajógyári-szigeten (Hajbin Tímea, Juhász Csaba).
Árajánlatok beszerzése az új óvodához (csempe, padlólap,
szaniter, csaptelepek, szerelvények, világítótestek), versenyeztetés és a megállapodások elôkészítése.
Az új óvoda világításának megterveztetése a lámpatestek
importôrével.
Csempék és padlólapok kiválasztása a gyártó telephelyén,
Romhányban. Csúszásmentes padlólapok megtekintése több
ajánlattevônél Budapesten és környékén (Erdélyi Gábor, Juhász Csaba).
Az önkormányzat intézményei (iskola, óvoda, községháza)
energiaellátása tanulmány elkészíttetése, a szükséges adatok
beszerzése, helyszíni bejárás (Erdélyi Gábor, Juhász Csaba).
A testületi ülések jegyzôkönyveinek folyamatos átnézése,
hogy pontosan és maradéktalanul rögzítsék az elhangzottakat
(Hajbin Tímea).
A polgármester távolléte esetén az óvodaépítéshez szükséges építôanyagok átvétele.
Részvétel az önkéntes munkavégzés szervezésében, lebonyolításában.
Az óvodaépítésre érkezett árajánlatok ellenôrzése, összehasonlítása.
Az önkormányzat mûködésével és a beruházásokkal kapcsolatos jogszabályok kikeresése, elemzése, lényegének összefoglalása.
Anyagbeszerzés az óvodaépítéshez.
A Fejér megyei Prima díj átadása Székesfehérváron (12 jelölt a döntôben - köztük Németh Ildikó és Szabó Szilárd).
Az Egészségfalu projektötlet megbeszélése az ötletgazda
Zoltán Györggyel (Hajbin Tímea).
Tordas Község képviselete Cseh Tamás, díszpolgárunk farkasréti temetésén (Petz Ernô).

Beszámoló Tordas Község alpolgármesterének
2009. évi tevékenységérôl
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselôtársaim!
2008. december 15-én, Tordas Község
Képviselô-testülete 2009. évi munkatervének elfogadásakor - képviselôi javaslatra - bekerült az alpolgármester
éves tevékenységérôl szóló beszámolójának elkészítése és megismertetése a
testülettel. Ez örvendetes (én is támogattam a javaslatot annak elfogadásakor), mivel 2006-os megválasztásomkor a Tordason élôk jelentôs része azt
sem tudta, hogy azt megelôzôen, 16
éven keresztül is volt alpolgármestere a
településnek.
Az alábbi táblázatban foglaltam össze azokat a jelentôsebb
feladatokat, amelyeket a 2009. évben alpolgármesterként végeztem. Dôlt betûvel a további résztvevôket tüntettem fel.
Tárgyalások a négy település (Ráckeresztúr, Martonvásár,
Gyúró és Tordas) csatornaüzemeltetô cégének megalapításáról
a budapesti ügyvédi irodában és Martonvásáron, három-három
alkalommal (Hajbin Tímea, Juhász Csaba).
Folyamatos egyeztetések a tordasi szennyvíztisztító tervezôjével és az engedélyezô hatósággal az elvi vízjogi engedély
megszerzése érdekében.
A ráckeresztúri csatorna agglomeráció megbontását kezdeményezô és azt alátámasztó tanulmány elôkészítése a tordasi
szennyvíztisztító tervezôjével.
A kisiskola (mûvészeti iskola) épület felújításának beárazása pályázathoz (21 millió Ft), árajánlatok beszerzése.
A Hangya-kert (mûvelôdési ház) kialakításának beárazása
pályázathoz (5 millió Ft), a kert megtervezése Bottáné Böröczffy Erzsébettel, árajánlatok beszerzése.
Az önkormányzat képviselete a Magyar Kultúra Napján
(január 22.), a Magyar Örökség Díj átadásán a Pillikéknek az
Uránia moziban.
Az önkormányzat átalánydíjas szerzôdéssel foglalkoztatott
ügyvédnôjének távozása után új ügyvéd keresése, megbeszélés
a jelölttel (Juhász Csaba).
Részvétel az önkormányzatot érintô bírósági tárgyalásokon
(volt jegyzô munkaügyi pere, volt jegyzô és polgármester büntetôügye).
A volt jegyzô munkaügyi perében folyamatos megbeszélések az önkormányzatot képviselô munkajogásszal.
A mûvelôdési ház volt vezetôje munkaügyi perének visszavonása, megegyezés elôkészítése a felperessel (Juhász Csaba).
A Sajnovics gyûrûk és a díszpolgári medál megtervezése és
elkészíttetése.
A Sajnovics gyûrûk és a díszpolgári cím okleveleinek elkészítése.
Az augusztus 20-i Cseh Tamás Emlékmûsor összeállítása
Domak Anikó tanárnôvel, a fellépôk felkérése, a mûsor alatt
vetített képanyag és a mûsor bevezetôjének elkészítése.
Megbeszélés Kertész Tamás háziorvossal az ellátás finanszírozásáról, a szolgáltatásokról és a rendelési idôrôl (Hajbin
Tímea, Petz Ernô, Juhász Csaba).
Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) pályázaton a mûvelôdési ház felújítása munkafolyamatainak megtervezése, beárazása a pályázathoz, árajánlatok beszerzése.
A mûvelôdési ház felmérése és az építési engedélyezési
terv elkészíttetése, folyamatos egyeztetése.
Elôzetes közelítô árajánlat beszerzése a tordasi szennyvíztisztító megépítésére.
Egyeztetés a martonvásári lakópark beruházójával a tordasi
szennyvíztisztító megépítésének finanszírozási lehetôségeirôl
(Hajbin Tímea).
Az iskola tervrajzainak összeszedése a fûtéskorszerûsítéshôszigetelés pályázathoz (a tervrajzok maradéktalanul nem találhatók meg az önkormányzatnál, a Fejér Megyei Levéltárban, az építési engedélyt eredetileg kiadó Gárdonyi hivatalban
és a tervezônél sem) (Juhász Csaba).
A Kistérségi Társulási Tanács elôterjesztéseinek átolvasá-

Kérem képviselôtársaimat a beszámoló tudomásulvételére,
annak ismeretében, hogy a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében „a
képviselô-testület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére,
munkájának a segítésére alpolgármestert választ…”
Fenti tevékenységem (a nem részletezettekkel együtt), kb.
napi négy órát vett igénybe.
Tordas, 2009. december 9.
Teszár Tamás alpolgármester

ADÓCSÖKKENTÉS
A Képviselô-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. A gazdasági válság hatásainak mérséklése érdekében,
és mivel a település jelenlegi gazdasági helyzete lehetôvé teszi,
csökkentette bizonyos adók mértékét.
Eszerint 2010-ben a magánszemélyek kommunális adója és
a vállalkozások kommunális adója egyaránt 0 Ft lesz, az építményadó maximális összege 100 000 Ft/év, az iparûzési adó
pedig ezentúl 20 millió forint adóalapig marad 2 %, az afölötti
részre pedig 0,5 %.
Egy adócsökkentés minden érintett számára a lehetô legjobb hírek közé tartozik, így bizonyára jól esett mégegyszer
elolvasni a részleteket.
Fontos megjegyezni, hogy sajnos egyáltalán nem biztos,
hogy az önkormányzat ezentúl mindig le tud mondani ezekrôl
az adóbevételekrôl. Az állam az önkormányzatok csökkenô
támogatását ugyanis részben a helyi adók növelésével kívánja
kompenzálni, szidják csak az emberek az önkormányzatokat!
Most örülhetünk, mert a tordasi magánszemélyként és vállalkozóként jövôre 6-7 millió forinttal kevesebb helyi adót fizetünk.
Teszár Tamás alpolgármester
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Az 5. osztály gyôztesei gyúrói tagintézményünkben
I. helyezés: Pásztor Dóra
II. helyezés: Varga Dávid
III. helyezés: Csôgör Balázs

ISKOLAI HÍREK
Országos rajzpályázaton értünk el sikereket
A Magyar Szegénységellenes Hálózat 2010 – A szegénység
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évére 5-12 évfolyamos fiatalok számára hirdetett országos rajzpályázatán iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek.
Több száz beküldött pályamû közül 55 mûvet válogattak
be a Magyar Szegénységellenes Hálózat 2010-es naptárának
képei közé, többek között Bokros Virág Kata nyolcadik osztályos tanulónk Kilátástalanság címû rajzát is, amely a naptár 7.
hetének illusztrációja lesz. Gratulálunk neki kimagasló teljesítményéért!
Minden pályázó diákunk: Benkei Boldizsár, Zaka Dániel,
Szécsi Richárd, Kollmann-Kullmann Nikolett és Valóczki Bianka részvételükért oklevélben részesültek.
Szkiba Edit

Gratulálunk nekik nagyszerû teljesítményükért!
Az alsós szépkiejtési versenyünket december 8-án tartottuk, amelyrôl januári megjelenéssel számolunk majd be.
Iskolánk utolsó tanítási napja december 19. volt. Ekkor tartottuk meg az osztályok karácsonyi ünnepségét, amelyre a hagyományokhoz híven a baptista gyülekezet tagjai ünnepi mûsorral és szeretetcsomaggal érkeztek hozzánk.
Ezúton szeretnénk tantestületünk nevében áldott békés és
boldog karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag boldog új évet kívánni mindenkinek!
Szkiba Edit
Adventi gyertyagyújtás a Vörösmarty téren
November 29-én délután négy órától - a hagyományokhoz
híven - idén is felléptek mûvészeti iskolánk tanulói a Vörösmarty téren, és gyújtották meg a téren elhelyezett adventi koszorú elsô gyertyáját.
A nagyközönséget Nagy Zsolt, iskolánk népzene tanára
köszöntötte, és mutatta be iskolánkat a nagyérdemûnek. Idén,
az eddigiekkel ellentétben már gyúrói mûvészetis növendékek
is felléptek a tordasi gyerekekkel. A mûsorban 40 tanulónk
szerepelt. Az est a Pillikék Tánccsoport regölésével kezdôdött,
aztán Domak Anikó tanárnô citerás, népi furulyás és énekes
növendékei karácsonyi dalokkal lepték meg a közönséget.
Majd egy vonós blokk következett, ahol Kovács Márton és
Nagy Zsolt növendékeinek muzsikáját hallgathattuk. A Pillikék fiai széki tempót táncoltak, a népi furulyás növendékek
pedig fülbemászó moldvai dallamokat játszottak, akiket Anikó
néni dobbal, Mohácsy Albert pedig kobzán kísért. Szabó Szilárd és Németh Ildikó tanítványai - akik a tavalyi országos
gyermek szóló néptáncverseny díjazottjai voltak - kalotaszegi
csárdást roptak. Nagy Zsolt egyik kis tanítványa, Mohácsy
Lôrinc mesét mondott, és tilinkó játékával, Anikó néni összes
lány tanítványa pedig karácsonyi népdalokkal kápráztatták el
a nagyérdemût. Ezt követôen Páll Éva, Nagy Zsolt és Mohácsy
Albert muzsikája következett, melyre Németh Ildikó és Szabó
Szilárd keszûi táncokat táncolt. Végül a Pillikék középsô csoportja magyarbôdi csárdást járt. A színpadról való levonulás
után a Vörösmarty tér adventi koszorújának elsô gyertyáját
Németh Ildikó, a mûvészeti iskola vezetôje gyújtotta meg,
miközben Domak Anikó tanárnô vezényletével iskolánk öszszes fellépô növendéke elénekelte a Kiskarácsony, nagykarácsony, illetve a Bárcsak régen felébredtem volna… kezdetû
dalokat.

Szép magyar beszéd hangozzék ajkunkról!
Iskolánkban november 24-én délután két órától tartottuk
„szép magyar beszéd” versenyünket, ahol felsôs tanulóink
mérhették össze tudásukat.
Idén, több diákunk készült föl eme megmérettetésre, mint
az eddigi évek során, ami a felkészítô magyartanárokat, Varga
Szabolcsné és Horváth Erika tanárnôt és bennünket zsûritagokat is nagy megelégedettséggel töltött el. A szépkiejtési versenyen szabadon választott és a kötelezô szövegek minél pontosabb, helyesebb és szebb kiejtésére törekedtek tanulóink.
Szabadon választott mûveket tekintve megtalálhattuk többek között Márai Sándor, Tömörkény István, Kodály Zoltán és
Szabó Magda írásait, amely szövegek mély mondanivalója is
magával ragadott bennünket, hallgatóságot is. Iskolánkat a
februárban Martonvásáron megrendezendô területi Kazinczy
szépkiejtési versenyen Pók Máté 8. osztályos tanulónk, és Nemes Andrik Dávid 6. osztályos tanulónk képviseli majd.
A 7-8. évfolyam gyôztesei:
I. helyezés: Pók Máté
II. helyezés: Bokros Virág és Zoltai Liza
III. helyezés: Koczkás Eszter, Szabó Péter és Kiss Vivien
Az 5-6. évfolyam gyôztesei:
I. helyezés: Nemes Andrik Dávid
II. helyezés: Szabó Gábor András
III. helyezés: Kónya Kitti
Nem maradt el idén sem a helyesírási versenyünk.
A 8. osztály gyôztesei:
I. helyezés: Bokros Virág
II. helyezés: Milichovszky Emôke
III. helyezés: Pók Máté és Schachay Bettina
A 7. osztály gyôztesei:
I. helyezés: Koczkás Eszter
II. helyezés: Kiss Vivien
III. helyezés: Zoltai Liza, Varga Gábor, Boleradszki Anett,
Szabó Péter és Szatmári Szilvia
A 6. osztály gyôztesei Tordason
I. helyezés: Kónya Kitti
II. helyezés: Kiss Evelin
III. helyezés: Kerényi Nóra és Nemes Andrik Dávid

A mûvészeti iskola tanárait jó érzéssel töltötte el, hogy az
intézményünk több pedagógusa és vezetôi, Vinisné Hegedûs
Jolán, tagintézmény-vezetô, és Kosaras Péter Ákos iskolaigazgató is megtisztelte jelenlétével az elôadást. Nagyon jó hangulatban és családias légkörben telt az est, amelyhez az eddigi
évekkel ellentétben a jó idô is hozzájárult. Gratulálunk a mûvészeti iskola növendékeinek, akik szívet melengetô elôadásukkal még meghittebbé tették a várakozás örömének, adventek ünnepét!
Szkiba Edit

A 6. osztály gyôztesei gyúrói tagintézményünkben
I. helyezés: Mészáros Lucia
II. helyezés: Áldott Béla
III. helyezés: Végh Richárd
Az 5. osztály gyôztesei Tordason
I. helyezés: Erdélyi Kristóf
II. helyezés: Márhoffer László
III. helyezés: Konczos Vince
7

Alapítványi jótékonysági bál
Idén november 21-én tartottuk alapítványi bálunkat, melyre
meghívást kaptak szlovén testvértelepülésünk és partneriskolánk képviselôi is.
A nap a puconci vendégek Községházán való fogadásával
kezdôdött. Az újra viszontlátás örömét köszöntéssel és koccintással pecsételtük meg, majd innen önkormányzatunk és iskolánk vezetôi és néhány tanár kolléga a szlovén vendégekkel átvonult Botta Zsolt és Botta Vera kertészetébe, ahol megcsodálhattuk a díszes orchideákat és a különleges és szemet gyönyörködtetô virágokat és üvegházakat, és a háziak vendéglátását
élvezhettük.

November 21-én tartottuk a hagyományos Alapítványi Bálunkat.
Az est a Százszorszép Táncegyüttes mûsorával, majd a
nyolcadik osztályosok nyitótáncával vette kezdetét. Köszönjük
pergô és színvonalas produkciókat.
A bálon a hagyományoknak megfelelôen volt tombolahúzás, zene és tánc is, egészen hajnali négyig. A vacsora nagyon
finom volt, a desszertet pedig köszönjük azoknak az anyukáknak, akik finom sütikkel látták el a bálozókat.
A bálon 143 vendég mulatott, köszönjük, hogy eljöttek. Sokan nem tudtak részt venni, de támogató jegyek vásárlásával
hozzájárultak a jótékonysági rendezvény sikeréhez.
Név szerint is köszönjük: Báhidszkiné Kovács Mónika, Baibanics Viktória, Barátki Hajnalka, Benkei Tamás, Béres Marianna, Botta Dénes, Botta Pál, Brezovai Gábor, Cigány Zoltánné,
Cselikovics János, Czuczor Bernadett, Erdélyi Erzsébet, Jezsóné Vörös Szilvia, Kiss Krisztina, Kunsági Zoltán, Kürtösi Dániel, Márhoffer Ildikó, Nagy Ilona, Pápai Gyula, Papp Sándor,
Perger Judit, Pók Endréné, Rácz József, Schachay Brigitta,
Schachay Károly, Süle Tünde, Szécsi Zsuzsa, Sztyhélik János,
Takácsné Marton Gabriella, Tímár Kinga, Tordasi Tánckör,
Újszászi Ferenc, Vajdics Enikô, Varga Andrea, Vécsi Csilla,
Zeley Csaba, Zémanné Mojzer Anna támogatását, akik anyagi
javakat vagy munkájukat adták a bálhoz.
Hálás köszönetünket fejezzük ki a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonának, az intézmény igazgatójának, Mezeiné Sánta Klárának, az ott dolgozó Diószegi Gábornénak, Szachter
Anikónak, Szénási Zoltánnak, valamint a résztvevô többi dolgozónak, hogy immár másod ízben helyt adtak a jótékony célú
rendezvénynek és az este folyamán munkájukkal biztosították
a sikeres lebonyolítást. Köszönet a büfé üzemeltetéséért Bucsi
Brigittának, ifj. Bucsi Istvánnak és Simon Györgynek, akik a
teljes bevételt átadták az alapítványnak. Köszönet a szülôi
munkaközösség tagjainak a szervezésben nyújtott segítségért
és Kalamár Mártának az adminisztrációs munkáért.
Ha valakit kifelejtettünk volna, kérjük bocsássa ezt meg
nekünk és neki(k) is köszönjük!
A Bál tiszta bevétele: 329 500 forint, aminek felhasználásáról a késôbbiekben adunk hírt.
Békés karácsonyt és boldog új évet kíván a Bábel Alapítvány kuratóriuma!

Ezután a Sport büfé felé vettük utunk, ahol Vasvári Pál vendégfogadásában elfogyasztott ebédünk után megtekintettük
épülô új óvodánkat. Majd iskolánkban kis vendégfogadás keretében megmutattuk szlovén barátainknak az új beépített tetôteret, a tanárit, az igazgatói szobát, és a mûvészeti iskola titkársági szobáját.

Felhívás!
Kedves anyukák, nagymamák, és fôzni szeretô családtagok!
Idén is részt veszünk az Univer Product zRt. által meghirdetett
általános- és középiskolákat támogató „Nyerjen a mi iskolánk” programban.
Idén - a sorsolástól függetlenül - 3 millió forint támogatási
összeget kap az az iskola, amelytôl a legtöbb Sulipont érkezik.
A különdíj mellett idén is sorsolással dôl majd el, melyik
intézmény nyeri a 3 millió, a 1,5 millió, illetve az 500 000
forintos fôdíjakat. A szerencsés iskolák most is szabadon dönthetik el, milyen fejlesztési vagy felújítási célra szánják a támogatási összeget. A sorsoláson annál nagyobb az iskola nyerési esélye, minél több Sulipontot kap. A 200-nál több beküldött pontot elérô iskolák automatikusan 5 darabból álló focilabda csomagot kapnak ajándékba, a flakonos majonéz most
dupla Sulipontot ér! A „Nyejen a mi iskolánk” program idôtartalma 2009. szeptember 1. - 2010. április 2. A sorsolás idôpontja: 2010. április 30.
Kérlek Benneteket, hogy az akcióban részt vevô termékeken található Sulipont matricákat, amennyiben ilyen termékeket vásároltatok, küldjétek be gyermekeitekkel az iskolába
Kalamár Márta iskolatitkárnak, és mi azokat - a tavalyi évhez
hasonlóan - eljuttatjuk az Univer Product Zrt.-nek. Hiszen tavaly is sikerült több mint 370 pontot összegyûjtenünk, és 5 darab kosárlabdával gazdagodott iskolánk sportszerkészlete,
gyermekeink nem kis örömére!
Szkiba Edit

A két angol szakos kolléganô megtanácskozta a cserediák
programot, amelyre a második félévben szeretnénk sort keríteni. Eszerint diákjaink egy hétre látogatnának el Puconciba,
ahol családoknál szállásolnák el ôket, hasonlóan visszavárva a
szlovén gyerekeket, s így kölcsönösen mindkét település diákjainak idegen nyelvi környezetben való angol nyelvtanulását
segíthetjük elô. A megbeszélés után együtt átvonultunk iskolánk alapítványi báljára, ahol vendéglátásunkat élvezhették.
Egy kellemes vacsora és beszélgetés után búcsúztunk el
egymástól abban megállapodva, hogy februárban ismét találkozunk.
Iskolánk alapítványi bálját nyolcadikos diákjaink, illetve a
Százszorszép Táncegyüttes nyitotta meg. Keringôt táncolt Gémesi Nóra, Jámbor Máté, Kürtösi Dániel, Milichovszky Emôke, Németh Renáta, Oláh Márton, Récsi Ádám, Schachay Bettina, Valóczki Bianka és Zaka László, akik elsô bálozóként vehettek részt az estélyen.
Szkiba Edit
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Cselgáncs – Judo

Különleges élményben volt részünk azon a hideg, esôs novemberi napon, amikor Schäffer Erzsébet írónôt-újságírónôt
köszönthettük vendégként könyvtárunkban.
Nem elôször járt Tordason, és újra meghatotta a közösség
összetartó ereje, mindaz, amit a faluról, az itt élôkrôl megtudott
és tapasztalt.
Vártuk már ezt a találkozást. Kedves egyénisége varázslatos légkört teremtett. Jó volt újra meghallgatni a történeteket,
és jó volt újakat hallani.
A jelenlévôk szeretetének és figyelmességének jeleitôl
meghatva írta Vendégkönyvünkbe sorait:
„Jaj, olyan jó volt Veletek, Önökkel... Otthonos, szembenézôs,
igazi, finom... A gondolatok hazaértek, a szemekbe bele lehetett fogódzkodni, a csöndek nem siettettek, a nevetések itt maradtak bennem, ahogy a könnyek is...
Köszönöm a szeretetteli együttlétet:
Schäffer Erzsébet”

2009. 11. 29-én Tapolcán ÔSZI MEGHÍVÁSOS VERSENYT rendeztek az alábbi helységek csapatainak részvételével: Ajka, Balatonfüred, Budapest, Sümeg, Tapolca, Veszprém, Veresegyház és Tordas. Nyolc versenyzôvel vettünk
részt a versenyen és mindannyian érmesek lettek.
Elsô helyezettek: Kónya Bálint, Takács Szilárd, Szabó Gábor,
Kalamár Botond
Második helyezettek: Kleman Noémi, Turú András
Harmadik helyezettek: Szabó Péter, Sárossy Gyula
Kalamár Domokos
testnevelô - edzô
A szeretet csodája megtörténik
„Titkok, kalandok, találkozások” címmel mesélt élményeirôl Schäffer Erzsébet, a Nôk Lapja fômunkatársa november
11-én 17 órától könyvtárunkban.
Varga Szabolcsné tanárnô, könyvtárvezetô invitáló és kedves szavaival kezdôdött az est, megteremtve azt a csöndes, békés és meghitt hangulatot, amely átvezetett bennünket egy másik világba, a szavak tündér játékának, az írói mûvészetnek
emelkedett világába, ahol Schäffer Erzsébetnek átadva a szót,
az írónô mesélt fiatalkoráról, Tisza parti élményeirôl, az emberi nagyságról, megrendítô életekrôl, emberi kapcsolatok születésérôl és elmúlásáról és a pályaudvari makukázó bölcsességérôl. S mint finoman szôtt pókhálót szôtte egybe a mesés, ám
mégis arcunkra mindig derûs mosolyt csaló történeteket. Minden történet, külön-külön, mint apró kis mozaik létezett, s illett
mégis össze egy nagy egésszé, és alkotott egy színes képet, az
életet; felismerve a történetekben saját sorsunk, saját érzéseink, saját emberi kicsinyességünk és saját emberi nagyságunk.
„Jó találkozni. Jó látni a régi arcokat. S mindig jó új arcokat
látni.” - kezdte az írónô. S mint varázsszóra a családiasság, az
idôtlenség és a szeretet lengte be a néhol már megrepedezett,
kopott és ódon falakat.

Én is szeretnék köszönetet mondani az együtt átélt élményért, a finomságokért, külön köszönet Sármásy Marikának a
szervezésben nyújtott segítségéért!
A könyvtár a téli szünetben zárva tart. A szünet után január
4-én, hétfôn várom ismét Önöket, várlak Benneteket!
Boldog, békés ünnepeket kívánok!
Varga Szabolcsné

Óvodai hírek
Örömteli várakozás tölti meg mindennapjainkat. November közepétôl a Mikulást vártuk, most pedig nemsokára itt a
karácsony. A Mikulás bácsi december 5-én látogatott el hozzánk, verssel, dallal vártuk ôt. A nagycsoportosok levelet is
küldtek neki, egy kedves rajzukat tették a borítékba.
Péntek esténként az anyukákkal az adventi vásárra készültünk, szebbnél-szebb ajándékok kerültek ki a kezeik közül.
Voltak, akik nem tudtak eljönni, ôk alapanyagokat, vagy kész
ajándékokat küldtek a vásárra. Megható, hogy tudunk olyan
nagypapáról is, aki segített az ajándékkészítésben. Köszönjük
mindenkinek az önzetlen munkát, a vásárlóknak pedig a vásárlást.
Miskei Barbara segítségével karácsonyi terítôket varrtunk
a gyerekekkel, Simonné Bucsi Brigitta pedig a Gomba csoportban segített karácsonyi ajándékot készíteni. Köszönjük.
Karácsonyváró ünnepségünket december 18-án tartottuk, a
nagycsoportosok betlehemes játékot adtak elô. A gyerekekkel
Ádvent utolsóhetében a szokásokhoz híven mézeskalácsot sütöttünk.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt és erôben, egészségben gazdag boldog Új Évet!
Tordasi Tagóvoda óvodásai és dolgozói
Tali Gitta: Öröm legyen és békesség!
Karácsonykor legyen végre
Minden szívben öröm és béke!
Egymás kezét megszorítva
Ne gondoljunk bajra, s búra!
Nézzünk a szép fenyôfára
illatozó sok szép ágra!
Gyújtsunk gyertyát, s énekeljünk,
csak a szépre emlékezzünk.

Újságíróként tudósítottam már Schäffer-féle könyvbemutatóról, kiállítás-megnyitóról, de ez a bensôséges légkör, ez a
nyitottság, s az otthon melege egyik helyen sem volt úgy jelen,
mint a mi kis könyvtárunkban. És a csoda, a lelkeket összekötô
szeretet csodája aznap este, ott a történet-füzérek ölelésében
mindannyiunk lelkében megtörtént.
A beszélgetés után Schäffer Erzsébet személyre szólóan
dedikálta eddig megjelent mûveit. Az Ómama és a fôpincérek,
és a Toronyiránt címû köteteket iskolánk könyvtárában is megtalálhatják a kedves olvasók.
Szkiba Edit

Gazdagodjunk emberségben,
s osztozkodjunk szeretetben!
Jusson mindenkinek a jóból,
Felvidító s hálás szóból.
S tartson mindez még sokáig,
éppen jövô karácsonyig.
Hogy akkor is szépet szóljunk,
s mindenért hálát mondjunk.
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI
ékes bizonyítéka a csordultig megtelt nagyterem és a vastaps.
A darab kedves volt és tanulságos. Saját tapasztalatból állíthatom, hogy kellô hatást gyakorolt a gyerekekre, az enyémre
legalábbis. Azóta is visszaköszön a történet a játékaiban. Vitathatatlan, hogy ôk a leghitelesebb fokmérôk. Köszönjük Ifi
klub!
Ezzel az idézettel kívánok mindenkinek szép, boldog karácsonyt és új esztendôt, szeretetet a szívekbe és világosságot
a fejekbe!
„S azóta minden esztendônek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova
vezet, s ezért ôsszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség
minden este korábban szakad alá, és minden reggel késôbben
távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma
lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az
esztendô alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind
meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha
alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévô
jó miatt a bennük lévô rosszat.” /Wass Albert/

Advent közepén járva
Írnivalóim sorát megint a köszönettel kezdem. Ismét sikerült összehozni valamit, ami közös örömet ad idôsnek, fiatalnak, gyermeknek egyaránt. A szeretet és az ünnepi várakozás
közös bennünk, ezt kaptuk a családtól az ôsöktôl. A hagyományaink élnek és összekötnek minket. Kötelességünk megtartani ôket és átadni utódainknak, hogy a következô generációk is
tudjanak emberként együttmûködni és összekapaszkodni, ha
erkölcsi, lelki ínség van. Ez az egyetlen irány az, ami kivezethet a kátyúból és egy szebb jövô képét rajzolhatja elénk.
Elnéztem az embereket vasárnaponként, ahogy beszélgettek, igét hallgattak, csillogó szemmel jártak-keltek a vásárban.
Szép látvány. Szinte feledtetni tudja a hétköznapok alatt tapasztalható teljes érdektelenséget, ami a mai világra oly jellemzô. Az advent bevégzi amire hivatott. Itt van, tisztít, feltölt,
formál. Ez így van jól. Köszönöm mindenkinek, aki a vásárra
készült hozzájárulva ezzel a gazdag és igényes választékhoz.
Köszönöm a mûsorokban résztvevôknek, hogy minden vasárnap Isten igéje szólt hozzánk és utána színvonalas elôadásokban gyönyörködhettünk.
Külön fejezetben szeretném hálámat kifejezni, amiért a
tordasi Ifi klub idén is megcsinálta a Mikulás mûsort. Sikerük

Tisztelettel: Szabó Kata Borbála

Mikulás ünnepség

Szarvasmese

Minden kisgyerek és szülô nevében
szeretném megköszönni a Tordasi Ifjúsági Klubnak, hogy meglepetéssel készültek az apróságok számára Mikulás
nap alkalmából. A gyerekek nagyon
élvezték az elôadást, öröm volt nézni
ôket. A színdarab végén a hóesés nagyon jó ötlet volt! Gratulálok minden
szereplônek, igazán ügyesek voltatok!

Író, rendezô: Bedi Viktor
Casting: Bediné Németh Márta
Zenei rendezô és látványtervezô: Kunsági Tamás
Háttérhangok, manóeffektek: Mayer Lóránt
Mesélô: Varjas Andrea
Jégkirálynô: Varga Renáta
Mikulás: Bedi Viktor
Szarvasok:
- Okos: Farkas Noémi
- Csini: Pál Anikó
- Erôs: Milichovszki Gergely
- Éhes: Müller István
- Laza: Farkas Norbert
- Gyors: Horváth Gábor
- Vicces: Pál Sándor

Hajbin Tímea

Manók:
- Ispán Kata
- Takács Vivien
Meseszereplôk:
- Piroska: Kiss Bella
- Hófehérke: Toman Melinda
- Juliska: Feldhoffer Zsófi
- Hamupipôke: Balogh Szabina
- Herceg: Szabadi Pál
- Kismalac: Müller Ferenc
Forrás: www.tordas-ert.hu fóruma
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Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tûzre. A szûzdohány füstje kék felhôbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba
végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.

tétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok
borítottak a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet,
bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtôl. „Minek kínlódsz
ezzel a fával? - kérdezte meg az angyal. - Hiszen ha tüzet gyújtanál belôle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.”

Mi gyermekek a mennyezetig erô, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan, és izgalomtól elmeredt
szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra, hûségesen elénekeltük a Mennybôl az
angyal összes verseit. Ének után apám fölolvasta a betlehemi
csillag történetét a Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi
imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda.

„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. - Asszonyom s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s olyan
gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem
nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.” Az angyal megsajnálta az
embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a sárból
rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt.

Karácsonyi Mese

Kis idô múltával nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a maga érdes vénemberhangján:
- Aztán tudjátok-é - kérdezte -, hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?
- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit húgom okosan, új babaháza elôtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá.
- Ez igaz - mondta - mert hogy ô volt az Úristen legnagyobb
karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tûzhöz,
elmondom, hogyan keletkezett.

Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg
lett tôle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy
didergô kisfiú odahúzódtak a tûz mellé melegedni, az angyal
meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált
abban.
„Édesanyám, éhes vagyok...” - nyöszörögte a gyermek, s az
asszony benyúlt a rongyai köze, elôvett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek.
„Mért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte az angyal. Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz.”
„Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -, csak legyen
mit egyék a kicsi fiam.” S az angyal ott nyomban meggyújtotta
a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.

Köréje gyûltünk a szônyegre, mindegyikünk valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudott ám.
- Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippantott a pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledôlte után nem tudták
megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett
elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint
a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza
van. Aki rest volt megmûvelni a földjét, az irigyelte azt, akinek
szebb búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett belôle a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregetô
rágyújtotta jótevôjére a házát. Addig-addig, hogy egy napon
aztán az Úristen odafönt az égben megsokallotta az emberek
gonoszságát, s rájok szabadította a sötétséget és a hideget.
A nap eltûnt az égrôl, a vizek befagytak, s a rablógyilkos számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy fázás,
éhezés és pusztulás következett ebbôl az egész emberi világra.
Mikor pedig már közeledett erôsen az idô, amikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és ezt
mondta neki: „Eridj le, hû szolgám, s nézz körül a földön, melyet mohósága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden
embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még megtalálod egy
csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében, én pedig majd az utolsó elôtti napon alánézek a földre, s
ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta, megkönyörülök
az emberi világon, s meg változtatom az ítéletet, amit kiróttam
rája.”

A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából,
aztán megszólalt: „Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból, ôk is éhesek, s nincs tûz a házukban? Megosztanám velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a tûznél!” Az
angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta
a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tûzhöz és a
kenyérhez.
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó elôtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak,
hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet,
csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget,
visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak.
S azóta minden esztendônek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ôsszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel késôbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az
esztendô alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind
meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévô jó
miatt a bennük lévô rosszat.

Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a
földre, hogy teljesítse a parancsot.

- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be nagyapánk ott a
kandalló mellett azon a régi-régi karácsony estén -, én pedig
azért mondottam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek
jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra
építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti
meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból
és elôítéletekbôl, s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok
szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben
égô gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.

A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli
éjszaka, olyan. Az emberek tapogatódzva jártak az utcákon, s
akinek még volt egy darabka szárazra fagyott kenyere, az elbújt
vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy
birkabôr bundáért meggyilkolta apját a fia, s akinek még tûz
égett a kemencéjében, az fegyverrel ôrizte szobája melegét a
megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy
hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol
egy fikarcnyi jóságot sem.
Lassanként kiért a városból, s ahogy a dûlôúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sö-

(Wass Albert)
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könnyen kijátszhatják, elterelik figyelmét, akár kisebb erôszak
árán is megfosztják értékeitôl. Személyes és telefonos beszélgetések során ne adjanak ki olyan információkat, amelyeket fel
lehet használni ellenük: például egyedül él, idôs, mikor kap
pénzt, nyugdíjat, mikor jönnek haza a fiatalok, hosszú idôre
elutazik, mikor megy bevásárolni.
Ennek ellenkezôje is igaz lehet: tájékoztassuk szomszédainkat, ismerôseinket, elutazásainkról, esetleges költözési szándékunkról.
Ezzel elkerülhetô lehet, hogy fényes nappal, a szomszédok
orra elôtt, akár még az ô segítségével rámolják ki a lakást, azt
állítva, hogy azt eladták, a lakók elköltöztek. Sokszor rendôrnek adják ki magukat, a pénz eredetiségét vizsgálják, esetleg
lefoglalják, vagy vizsgálatra átveszik. Néha az Önkormányzatokra hivatkoznak, segélyt, ajándékot, tûzifát, kedvezményes
árukat kínálnak, amiért elôre kell valamennyit fizetni. Vállalkozó megbízásából, valamilyen tevékenységre vállalkoznak,
például redôny, aszfaltozás készítésére. Lehet hívatlan földmérô.
A módszer mindig hasonló: az egyik ember bejut a telekre,
házba, és szóval tartja a lakót, és ezalatt a másik (többi) megkeresi az értékeket, pénzt, ékszert. Még egy pohár vízért se engedjünk be senki idegent! Inkább hozzuk ki neki, mert ilyenkor
mérik fel a „terepet”. Sokszor egy autó a távolban követi a házakhoz rendszerint jól öltözött, tisztességesnek látszó, udvariasan becsöngetôt. Ezért gyanús az ilyen mozgást végzô autó is!
Ha lehet, akár észrevétlenül írják fel a gyanúsan mozgó vagy
álló autó rendszámát, típusát, színét, a benne ülôk számát, a
jármû vagy a személyek ismertetô jeleit.
Az ilyen észrevételeket, információkat juttassák el a Rendôrséghez vagy a Polgárôrség vezetôségéhez. A szomszédos települések ilyen információinak összegyûjtése lehetôvé teheti
bûnesemény sorozat megelôzését, felderítését.
Az év vége közeledtével emlékezzünk meg idén elhunyt
Mészáros Bulcsú és Kónya István járôrtársainkról.
Megköszönjük tagságunknak az egész éves áldozatkész
munkát, támogatóinknak, köztük az Önkormányzatnak, mint
fô támogatónak pedig anyagi és természetbeni támogatásukat.
Itt jegyezzük meg, hogy támogatást kérni, átvenni csak
vezetôségi tagnak lehet, akik név szerint Andorfy Ottó, Cifka
János, Derecskei János, Gucsek László, László Endre.
Egyesületünk az eltelt 18 év során csak átvételi bizonylat
azonnali kiállítása mellett fogadott el készpénzbeli adományt.
Az adóbevallási idôszakra tekintettel, jó szívvel ajánljuk,
hogy támogassanak adójuk 1 %-ával, akik tehetik.
Adószámunk: 19097439-1-07, nevünk: Tordasi Polgárôrség.
Bankszámla számunk: 11670009-07856100-70000008.
Településünk minden lakójának Kellemes Karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánunk:
Vezetôség

Tisztelt tordasi Lakosok, kedves Barátaink!
Intézményünk, a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona hagyományteremtô céllal Óév búcsúztatót rendez 2009. december 30-án, melyre minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
A tervezett program:
15-17 óráig: vendégünk lesz Fodor Zsóka színmûvésznô
Helyszín: Gondozotti ebédlô
15-18 óráig: játékos vetélkedô az otthon lakói és a faluban élô
vállalkozó kedvû családok részvételével
Helyszín: az intézmény, majd 24 tordasi család lakhelye
18-18.30 óráig: a beérkezett betûkbôl egy jó kívánság összerakása („Békés Boldog Új Évet! 2010”) 24 karakter - 24 család
Tábortûz meggyújtása
18.30-19 óráig: étkezés (virsli, forró tea)
19-19.30 óráig: hangulatindító: Tóth Olivér énekel
19.30-21 óráig: Hidegûzô Táncház a Százszorszép Táncegyüttes táncosaival
21-21.50 óráig: Ének a tûz körül, gondozási egységenként 5-5
dal közös eléneklésére nyílik mód
21.50-22 óráig: tûzzsonglôrök a Lángvirág Tûzszínház közremûködésében
22-óra: tûzijáték, Himnusz, pezsgô
POLGÁRÔRSÉG
Friss Hírek
November 30-án este rendkívüli közgyûlést tartottunk. Ennek célja az Országos Polgárôr Szövetség pályázatán való
részvétel, illetve a megpályázandó feladatkörök Közgyûlés által történô véglegesítése volt. Három területen pályázunk,
ezek: a „Kistelepülések biztonsági programja”, „Egy iskola –
Egy Polgárôr mozgalom” és a „Közterületi bûnmegelôzés”. A
Közgyûlés megkezdése elôtt megállapítottuk, hogy az érvényes Belépési Nyilatkozatot 74-en írták alá. A hozzászólások
között elhangzott, hogy ennél sokkal többen vesznek részt az
éjszakai járôrszolgálatban, akik azonban valamilyen ok miatt
nem hajlandók aláírni a belépési nyilatkozatot, és ezáltal az
Egyesületnek nem is tagjai. Így jogszerûen polgárôr szolgálatba sem járhatnak, nem vezethetnék a Polgárôrség autóját, és
még jó pár jogi probléma felvetôdhet. Ezúton is kérjük az
érintett jó szándékú „járôrtársainkat”, hogy tisztázzuk a Polgárôrséghez, az Egyesülethez való viszonyukat. A Közgyûlés
megerôsítette, hogy a település határain belül képzeli el elsôsorban a szolgálat ellátásának területét, de ugyanakkor folytatni kell a szomszédos szervezetekkel való bûnmegelôzési
kapcsolatot.
A legutóbbi idôben a Gárdonyi Rendôrkapitányságtól sok
hasznos információt kaptunk. Az év végi ünnepek közeledtével
elszaporodnak a betöréses és trükkös lopások, csalások, amelyeket elsôsorban idôs és könnyen megtéveszthetô emberek sérelmére követnek el. Ôk azok, akiknek a jóhiszemûségét ki
tudják használni az ide érkezô rossz szándékú elkövetôk. Azt
kérjük, hogy lakótársaink jobban figyeljenek szomszédjaikra,
és a környezetükben felbukkanó, gyanúsnak tûnô személyekre.
Sokszor elegendô, ha a szomszéd értesíti a Polgárôrséget, megkérdezi szomszédját, hogy segítsen-e valamit, akár a kerítésen
távolról átkiabálva is, vagy egy határozott fellépésû ismerôst
kér meg erre. A legtöbb esetben a határozott, hangos fellépés
elegendô a bûnözô elriasztásához. Ugyanakkor senki ne vállaljon felesleges kockázatot. A legfontosabb, hogy ismeretleneket
ne engedjen be senki a kertjébe, lakásába, mert akkor már

RENDÔRSÉGI HÍREK, TANÁCSOK
Rendôrségi fogadóóra Tordas Községházán páros héten
kedden, 15-16 óra között (Söményi Viktor).
„Szarkák” is járják a karácsonyi vásárt!
Minden évben, az év végi idôszak során visszatérôen tapasztaljuk, hogy az állampolgárok sérelmére megszaporodnak
a különféle lopások, melyek összefüggnek az ünnepekre történô készüléssel járó vásárlási aktivitással. Az alkalmi bûnelkövetôk, és a szervezett zsebtolvajok a kereskedelem megannyi
helyszínén, tömegközlekedési jármûveken, a parkolók, pályaudvarok, pénzintézetek, posták környékén vadásznak áldozatokra. A bûncselekményekbôl keletkezett kár rendszerint az
érintettek felelôtlenségének, figyelmetlenségének következménye. Értékeink és személyünk biztonsága érdekében mi magunk tehetjük a legtöbbet! Felmerül a kérdés, hogyan védekezzünk a bûnözôk ellen?
Zseblopás és alkalmi lopás
A zsebtolvaj általában nem alkalmaz erôszakot a kiszemelt
dolog eltulajdonítása során. Egyik típusa, aki ügyes ujjaival ki12

emeli a zsebek és táskák tartalmát, a másik a zsebmetszô, aki
már vágóeszközt (borotvát, szikét) alkalmaz. Elôfordulási helyeik: tömegközlekedési jármûvek, bevásárlóközpontok vagy
bárhol, ahol nagy tömeg van és az áldozat közelébe férkôzhetnek. Van magányos zsebes, de munkamegosztásban is „dolgoznak”.

látókörébôl azt a személyt, akinek terminálon keresztül fizet.
A fizetésrôl szóló bizonylatot adott helyen csak egyszer írja
alá, ellenôrizve annak tartalmát! Amennyiben azon nem szerepel összeg, ne írja alá, mert ezzel a tranzakció jogosságát ismerné el!
- Az automatánál, pénzfelvétel során figyelje meg, hogy nincse a nyílásokban idegen tárgy, bármely szokatlan eszköz! Takarja le egyik kezével a billentyût, és ha gyanús körülményt észlel, törölje a tranzakciót! A kiadott bizonylatot se hagyja a helyszínen, mert az felhasználható adatot tartalmazhat!

A védekezés módjai:
- Ne vigyen magával a szükségesnél több készpénzt, fizessen
bankkártyával, értékes dolgokat ne viseljen feltûnô módon és
helyen!
- A magánál tartott értékeket tartsa szem elôtt, tömegben karja
alá szorítva, soha ne hagyja hátra gépkocsi utasterében látható
helyen, bevásárlókocsiba dobva, pultra helyezve, vagy bárhol
ôrizetlenül!
- Biztos helyre tegye értékeit, ajánlott a ruházat belsô zsebe,
zárt táska alja, amit tartson testközelben szorosan és szem elôtt,
idônként ellenôrizve sértetlenségét! Válltáskák közül a csatos
kivitelû ajánlott, szemben a cipzárassal és mágneszárassal,
mert az utóbbiakból egyszerûbb a lopás.
- A zsúfolt helyszíneket lehetôség szerint kerülje, és figyeljen
fel az Önnel szemben gyanúsan viselkedô személyre, aki folyamatosan szemmel tartja vagy indokolatlanul megszólítja!
- Utazása során pályaudvarokon és vonaton ne hagyja ôrizetlenül csomagjait még rövid idôre sem, valamint ne bízza rá
idegen személyre, még akkor sem ha szimpatikus, megnyerô
modorú, külsejû! Vegye igénybe a csomagmegôrzô szolgáltatást!
- Ha tetten érte a tolvajt, egyedül ne szálljon szembe vele, mert
a megszerzett érték megtartása érdekében erôszakot alkalmazhat és bûntársai a közelben lehetnek! Kérjen azonnal segítséget
a közelben tartózkodóktól, értesítse a rendôrséget és tegyen
feljelentést akkor is, ha nincs információja a tettes személyérôl
(mivel ez a fajta cselekmény minden esetben bûncselekményt
képez).

- Érdemes a pénzintézet SMS szolgáltatását igénybe venni,
amely azonnal küld értesítést a bankkártya-tranzakciókról.
- Amennyiben kártyáját ellopták, vagy elveszítette azt, esetleg
más probléma merült fel, azonnal hívja fel a bankot, tiltsa le
a számláját vagy a rajta lévô összeget kösse le!
Ne feledje: általános szabály, hogy a bankkártya kibocsátó
pénzintézetet terheli a bizonyítás, hogy az ügyfél szándékosan
vagy súlyos gondatlansággal okozott szerzôdésszegése miatt
következett be a kár!
Dr. Sági János rendôr alezredes, Gárdony
Köszönet a Tordasi Defibrillátoros Csapatnak
Ország Jánosnak hívnak, 2008 tavasza óta élek Tordason.
Szeptember 25-én az esti órákban a Tordasi Defibrillátoros
Csapat ügyeletes tagja, Cifka Julika vészhívásomra azonnal
reagálva, még az orvosi ügyelet kiérkezése elôtt sietett segítségemre. Gyorsaságának és felkészültségének valószínûleg az
életemet köszönhetem…és köszönöm is: Aznap már a munkából ill. délutáni programomból hazafelé jövet rosszullét környékezett. Régebbi tapasztalataim alapján, már sejtettem, hogy
ennek nem lesz jó vége. Az állapotom folyamatosan rosszabbodott az este folyamán és mikor a segélykérésre került a sor,
már szinte az eszméletemet is elvesztettem. Az orvosi ügyeletet és a „Defisek” számát is tárcsáztuk. Pár perc elteltével - bár
én az idôt igazából nem tudtam érzékelni - érkezett a segítség
Cifka Julika személyében. Az akkor lezajlott eseményekre
nem teljesen emlékszem, de családom és kedves lakótársaim
elmondásából - akiknek szintén köszönettel tartozom, kiváltképpen Dr. Mészáros Géza és családjának, valamint Kenyér
Jenô és családjának - és az orvosaim elismerô szavaiból tudom:
remek munkát végzett a defibrillátor és kezelôje.
A készülékrôl és az azt üzemeltetô, 24 órás ügyeletet fenntartó önkéntes, kiképzett csapat létezésérôl a szomszédiamtól
és a Tordas Értékei címû helyi lapból értesültem. Nagyon örültem, hogy egy ilyen kis településen ilyen európai színtû szolgálat mûködik. Hallottam a felajánlásként a falunak életmentô
készüléket adományozó Szollár Lászlót és az önként a feladatra jelentkezôket ért szkeptikus támadásokról, melyeknek meggondolatlan hangoztatóinak csak a saját példám tanúságát tudnám ajánlani. Azoknak, akik fenntartással kezelik a gép és a
folyamatos ügyeletet önkéntesen biztosítók létjogosultságát,
azok minden bizonnyal még keveset tudnak arról a beteg és
egészséges emberek számára nyújtott biztonságérzetrôl, amit
ôk minden itt élô számára nap mint nap nyújtanak.
Hogy mennyit is ér az élet, azt igazából csak akkor tudja
felmérni az ember, amikor veszélybe kerül, amikor úgy érzi,
hogy végleg el kell búcsúznia tôle! Krónikus szívbetegségem
okán sajnos immár másodszor tapasztaltam meg, hogy milyen
is ez a mindent megváltoztató, szorongató veszélyérzet és milyen kifejezhetetlen az a hála, azon emberek iránt, akik ebben
a szorult helyzetben, önfeláldozóan a segítségemre siettek.
Ezúton is köszönöm a Tordasi Defibrillátoros Csapatnak, kiemelve természetesen Cifka Julikát - hogy vállalásuknak
megfelelôen, gyorsan és szakszerûen látták el feladatukat.
Valamint köszönöm az értékmegôrzôknek - kiemelve természetesen Szollár Lászlót - hogy nem feledkeznek el a legnagyobb értéket ôrizni!

Kiemelést érdemel a bankkártya megóvása:
Gyakori eset, hogy bankkártya kerül eltulajdonításra vagy
azzal összefüggésben károsítanak meg tulajdonost. Hazánkban, napjainkban mintegy 9 millió bankkártya van forgalomban, és közel ötezer ATM (bankjegykiadó automata) üzemel.
Az ezekkel kapcsolatos visszaélések során évente több száz
millió forint nagyságrendû a kárérték. A pénzintézetek is felfigyeltek a problémára és a hírek szerint tervbe vették, hogy
200 ezer forintban maximálnák a napi felvehetô összeget a
károk enyhítése érdekében.
A jellemzô veszélyforrások és a megelôzés módjai:
- Ellopják a kártyáját például oly módon, hogy pénzfelvétel
után kifigyelik, hová teszi a tulajdonos vagy erôszakkal szerzik
meg az automata, illetve pénzintézet közelében.
- Az automata bankjegykiadó vagy kártyakiadó nyílásába helyeznek el valamilyen eszközt (fémbôl vagy röntgenfilmbôl
készült, ragasztóval bekent tárgyat), mely a tranzakció során
„befogja” a készpénzt vagy kártyát, miközben megjelenik a
tolvaj és közvetlen közel állva kifigyeli a PIN-kódot, majd
amikor egyedül marad, a segédeszközt kihúzza és megszerzi a
pénzt, sôt tudomást szerez a hitelkeret összegérôl is. A PINkód megszerzésének másik módja, amikor billentyûzet közelébe álcázott kamerát szerelnek fel.
- Elektronikus úton is „ellophatják” a kártyát, amikor lemásolják (klónozzák) az annak mágnes csíkján lévô adatokat. Ez
történhet az automatába illegálisan beszerelt olvasóegység segítségével, vagy olyan kereskedelmi és vendéglátóhelyeken,
ahol nem látható a kártyalehúzó egység és a tulajdonos tudta
nélkül egy másik berendezésen zajlik a kártya adatainak másolása, rögzítése.
A megelôzésben fontos, hogy
- Kártyáját, annak kódját és a személyes okmányait biztonságos, lehetôleg ne egyazon helyen tárolja! Ne engedje kikerülni

Ország János
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egy tábla csokoládét is hozott!
Amikor minden együtt volt, felöltöztek jó melegen, összegyûltek a falu fôterén, és szüleikkel együtt izgatottan készülôdtek az erdei kirándulásra, Bálint apó házához.
Mindenki megértette, hogy meg kell menteni a szabadban
élô állatokat.
A téren várakozva egyszer csak vidám száncsengô hangja
hallatszott, és a fôútra befordult a Télapó szánkója. A szán csillogott, villogott, két rénszarvas húzta. A bakon ott ült Télapó,
mosolygott, és integetett a gyerekeknek.
Pillanatok alatt felrakták a sok ennivalót a szánra, s aztán
elindultak az erdô felé. A rénszarvasok lépésben haladtak, a
gyerekek meg hosszú sorban követték a szánkót, és menet közben szép karácsonyi dalokat énekeltek.
Az erdôben már nagyon sötét volt, s a Télapó nehezen találta meg az ösvényt. Ebben a pillanatban ragyogó csillag tûnt fel
az égen, s fénye megvilágította az utat.
- Ez talán a betlehemi csillag, mely annak idején a három királyoknak is utat mutatott? – gondolta télapó, és egyszerre nagyon jó kedve lett: a gyerekek éneke csillagot varázsolt az égre, s fénye mutatja a helyes utat.
Bálint apó a lámpával már türelmetlenül állt ajtajában. Korábban már hollókkal üzent az állatoknak, hogy jöjjenek a házhoz, mert nagy meglepetés várja ôket. Egyre többen, és többen érkeztek, s Bálint apó köré gyûlve várták a meglepetést.
Egyszer csak meghallották a száncsengôk csilingelését.
Az ösvényen feltûnt Télapó bácsi szánkója, mögötte a vidám, éneklô gyerekhad.
Az állatok elôször megijedtek, de amikor meglátták, hogy
a gyerekek közelednek, már nem féltek, mert tudták, hogy a
gyerekek a barátaik, és nem bántják ôket. Ahogy megállt a
szánkó, azonnal leszedték az ennivalót és szétosztották az állatok között.
Mindenkinek jutott eleség, s a legkisebb ôzike még a csokoládét is megkóstolta. Nagy lakmározás kezdôdött és máris
elfeledték az éhezés hosszú, nehéz napjait.
Bálint apó arca ragyogott az örömtôl. Mosolygott a télapó
is, de legjobban a gyerekek örültek az állatok etetésének. Ezt a
napot sokáig nem fogják elfelejteni sem a gyerekek, sem az erdô lakói.
Etetés után Bálint apó a ház elôtt tüzet gyújtott, s a tûz körül a gyerekek egymás kezét fogva körbetáncoltak vidám dalokat énekelve.
A Télapó közben óvatosan megrakta a szánkóját az ajándékokkal. Felült a szánkóra, és nagyon halkan elindult.
Mit gondoltok hová ment?
Gondolom tudjátok, hogy az ajándékokat sietett széthordani.
Az állatoknak pedig már igazi karácsonyuk volt.

Harald Scheel: KARÁCSONY AZ ÁLLATOKKAL
Ebben az évben a december sûrû hóeséssel köszöntött az
erdôre. Napokon és éjszakákon keresztül esett a hó, tombolt a
jeges szélvihar. Ezen az éjszakán különösen vad volt a szél,
rázta az ablakokat, s Bálint apó, az öreg erdész sehogy sem tudott elaludni. Amikor megvirradt, és kinézett az ablakon, nagyon meglepôdött.
- Hát bizony ennyi havat gyerekkoromban láttam utoljára!
Gyorsan felöltözött, bundát, sálat, és bakancsot vett fel, s elindult az istálló felé. A sok hó szinte eltorlaszolta az ajtókat, de
mikor benyitott látta, hogy minden rendben van.
- Jó reggelt kedveseim! - köszöntötte a kis barátait. Az állatok
is örömmel fogadták. Felkapaszkodott a szénapadlásra, és friss
illatos szénát dobott le a kis gidáknak.
- Ez meg a tiétek! – kiáltotta a madárkáknak, és egy marék magot szórta a földre.
- Bálint apó, - szólalt meg egy kis gida - mit gondolsz az erdôben élô barátaink találnak-e maguknak ennivalót?
- Remélem - válaszolt Bálint apó.
Az ôzek erôs patáikkal a hó alól is elôkaparják táplálékukat, és a vaddisznók is túrnak maguknak gumókat, gyökereket.
A havazás azonban napok óta nem akart elállni, és már Bálint apó is egyre jobban aggódott az erdei állatokért. Különösen
a fiatal ôzek, szarvasok okoztak fejtörést, mert ezek a gyenge,
tapasztalatlan kis növendékek nehezen jutnak ennivalóhoz.
Amikor végre megszûnt a havazás, sajnos kemény fagy köszöntött rájuk. Bálint apó magához szólította a hollókat.
- Menjetek, nézzetek körül az erdôben, mit csinálnak a barátaink! – mondta a madaraknak.
A madarak hamarosan visszatértek, és szomorú híreket
hoztak.
- Mindent a nagy hó borít, az állatok éheznek és fáznak.
- Hogyan segíthetnénk rajtuk? – törte a fejét apó, le-fel járkálva
a szobában, mígnem beesteledett. Bálint apó lefekvéshez készülôdött, amikor kopogtattak az ajtaján. – Ki lehet az ilyenkor? – gondolta az öreg, és kinyitotta az ajtót. Micsoda meglepetés! A télapó állt ott, hó borította piros kucsmában, alaposan átfázva.
- Gyere be télapó, melegedj át! – hívta ôt a tûzhelyhez.
- Micsoda hideg, milyen kemény tél! Ez még nekem is sok! –
panaszkodott télapó.
- Ilyenkor karácsony elôtt annyi munkám van, és ez a hó engem is megvisel.
- Nagyon örülök, hogy itt vagy! – mondta Bálint apó.
- Az erdei állatok nem találnak ennivalót a nagy hóban, és ha
nem segítünk rajtuk, éhen halnak! Nem tudnál valamit kitalálni
a segítségükre?
A Télapó egy kicsit gondolkodott, aztán sok-sok papírt, és
egy ceruzát kért. A Télapó kihegyezte a ceruzát, és szélsebesen
írni kezdett. Egyik lapot a másik után írta tele. Amikor látta,
hogy Bálint apó semmit sem ért abból, amit csinál, kezébe nyomott egy teleírt lapot.
- Olvasd csak! – mondta. – Mindjárt mindent megértesz. Bálint apó a mókussal együtt elkezdte olvasni az írást.

Hegedûs Mónika

Újabb adomány a gyerekeknek
A HUMANA termékcsalád forgalmazójának jóvoltából 1200 üveg körte
desszert került szétosztásra a tordasi
gyerekeknek. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Hajbin Gergelynek a
szervezésért és az adminisztrációért,
Juhász Csaba polgármester úrnak a
szállításért, és Hajbin Tímeának a szétosztásban nyújtott segítségért.
Továbbra is szívesen fogadjuk az
élelmiszer-adományokat, így kérek mindenkit, hogy keresse fel Tordas Községért Közalapítvány képviselôit, amennyiben ilyen lehetôség a tudomására jut!
Természetesen az Alapítvány a szétosztott adományról igazolást állít ki annak érdekében, hogy a szigorú elszámolású
élelmiszerek felhasználását az adományozó el tudja számolni
a hatóságok felé. A megsemmisítésre szánt, de még le nem járt
szavatosságú élelmiszerek így nem vesznek kárba.

A levél, - mert a Télapó levelet írt - így hangzott:
„Kedves gyerekek!
Ebben az évben én kérek tôletek valamit! Ahogy látjátok, nagy
hó esett ezekben a napokban, és kemény hideg van. Az állatok
az erdôben fáznak, és éheznek. Ha nem segítünk rajtuk, megfagynak, vagy éhen halnak. Arra kérlek benneteket hát, gyûjtsetek ennivalót, és szüleitek segítségével hozzátok el Bálint
apó házához. Várlak benneteket!
A Télapó!”
A madarak elrepültek, és széthordták a levelet a gyerekeknek.
A gyerekek azonnal munkához láttak. Szénát hoztak az
ôzeknek, szarvasoknak. Magokat gyûjtöttek a madaraknak,
répát, káposztát készítettek a nyuszikáknak. Egy kislány még

Erdélyi Gábor
a Tordas Községért Közalapítvány elnöke
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Szeretettel köszöntjük Tordas legkisebb lakóit!

Bóta Dávid (2009. 05. 31.)
Kozma Lilla - Bóta Dániel
Márki Anna Róza (2009. 01. 29.)
Vojkovics Zsuzsa - Márki Tamás

Gál Oszkár (2009. 11. 03.)
Bikádi Aranka - Gál László

Szabó Csaba Dániel (2009. 03. 29.)
Szabóné Hegedûs Mónika
Szabó Attila

Tódor Szilas (2009. 06. 11.)
Budavári Erzsébet - Tódor Dénes

Márhoffer Dávid (2009. 10. 05.)
Márhofferné Veller Krisztina
Márhoffer László

Erdôsi Leila Andrea (20 . 01. 31.)
Barnák Orsolya - Erdôsi Zoltán
Tóth Zsuzsanna (2009. 03. 30.)
Tóth Jánosné - Tóth János
Miklós Paszkál Balázs
(2009. 07. 18.)
Miklós Tünde - Miklós Balázs
Benkô Gergely (2009. 11. 16.)
Benkô Katalin - Benkô Balázs

Ilosvai Gréta Enéh (2009. 02. 16.)
Ilosvainé Héjja Karolin Adél
Ilosvai Árpád Gergely

Láng Emese (2009. 07. 26.)
Komáromi Judit - Láng Dezsô
Albert András (2009. 03. 30.)
Dr. Sassi Lilla - Albert Balázs
Galambos Marcell Vilmos
(2009. 11. 20.)
László Judit - Galambos Dávid

Porcz Barnabás (2009. 08. 28. )
Porczné Simon Andrea - Porcz Péter
Feldhoffer Mátyás (2009. 02. 21.)
Feldhoffer-Szabó Viktória
Feldhoffer István
Bôle Zsombor (2009. 04. 16.)
Bôléné Kiss Orsolya - Bôle Zsolt

Süller Noémi (2009. 12. 16.)
Süller Villô - Süller Zsolt
Tôzsér Nóra (2009. 10. 14.)
Tôzsér Andrea - Tôzsér Sándor

Szigeti Dávid (2009. 03. 29.)
Szigetiné Horváth Bernadett
Szigeti Károly

Schachay-Szabó Dániel
(2009. 05. 01.)
Schachay Krisztina - Szabó Csaba

Józsa Barnabás (2009. 10. 18.)
Nagymányai Petra - Józsa Róbert
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Erdei Áron Máté
(2009. 12. 18.)
Erdeiné Farkas Irén - Erdei János

anyagok beszerzésével. Vállalkozó szellemû anyukák keresték fel a falu lakóit az önkéntes vállalások megtételére. Sok
önkéntes fizikai munkás gyûlt össze az elsô munkavédelmi
oktatáson, amelyre azért volt szükség, mert az építési területen
csak baleset- és munkavédelmi oktatáson részt vettek tartózkodhatnak.
Sok-sok alkalom adódott azóta az önkéntes munkavégzésre. Örömteli érzés volt látni, hogy egyre több embert indított
tevékeny munkára a falu vezetôinek példamutatása, tevékeny
részvétele a szombati munkálatokban. Asszonyok gondoskodtak a meleg ételrôl, pogácsáról, süteményrôl, kávéról.
Dícséret illeti a község állandó munkásait is, akik minden
erejüket, szaktudásukat mozgósították az építkezés sikere érdekében. A villanyszerelést tordasi szakember irányításával
önkéntesek végzik, a vízszerelést is felajánlották a falunak. Az
épület tetôszerkezetét Zémann Attila és Pável Vilmos készítette kollégáikkal, nagy odaadással.
Mindezek fényében elmondhatjuk, ha egy közösség összefog, csodálatos eredmények elérésére képes.
Minden kedves tordasinak Istentôl áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!
Varga Sándor

RECEPT
Kezdjük az elején, december elején! Már meggyújtottuk az
adventi koszorú elsô gyertyáját, ünneplôbe öltöztettük az otthonunkat és a házak elôtti kertek is mesés fényben pompáznak. Megnéztük, kinek került virgács a csizmájába és kinek
szánt ajándékot Miklós püspök, majd szempillantás múlva a
második gyertya is lángra lobbant a koszorún. Felálltunk Luca
székére, bízva benne, hogy meglátjuk a boszorkányokat. Elvetettük a búzát, remélve, hogy jövôre bô és minôségi termésünk
lesz.
Egyre izgatottabbak a gyerekek és ránk hol nyugalom, hol
feszültség telepedik. Az esti gyertyafényben meghitt a hangulat, könnyen úrrá lesz rajtunk a szentimentalizmus. Na, nem
mindenkin. Van, aki racionálisan éli meg a készülôdést. A minap egy áruház kávézójában, mint késôbb kiderült, két elvált
anyuka „készült” a karácsonyra. „Milyen törvény írja elô, hogy
szenteste az anyáknál kell lenni a gyerekeknek? Mondta a volt
férjem”.
Végiggondoltam, hány és hány gyerkôc estéje „szent” egy
ilyen beszélgetést követôen.
Persze, osztozunk mi is. Rohanunk: egyik mama, másik
mama, barátok, unokatestvérek… egy rohanás az egész ünnep.
Már várom. Nem úgy, mint gyerekként. Tényleg eljön az az
idô, amikor az ember úgy érzi, jobb adni, mint kapni. (No azért
ne tartson vissza senkit, hogy megajándékozzon!)
Várom a tekinteteket, széles mosolyokat, könnybe lábadt
szemeket.
Egy barátnôm szerint, a karácsony mérce. Mérce, az egész
év lezárása. Ki van mellette az ünnep estéjén. A valahova tartozás a legfontosabb.
Szenteste el kell felejteni minden bosszúságot (ma megbüntettek, állítólag az autóm kereke alatt járda volt, 10 000 Ft,
boldog karácsonyt), elsózott ételt, keletlen kenyeret, kifutott
tejet, stb., stb.
Át kell adni magunkat az ünnepnek, és hogy a cikk eredeti
jellegénél maradjak, a kulináris élvezeteknek.
December elejénél kezdtem. Az étel, amire felhívnám a figyelmet, egy ünnepi ételsor elejére való. Pár évvel ezelôtt volt
szerencsém az Olasz Intézetben egy fôzôiskolában Sergio bácsitól (fôszakács egy budapesti olasz étteremben) ellesni, megtanulni ezt a meleg elôételt.

NÁLAD IS LASSÚ AZ INTERNET?
Igen, megint hívhatjuk akár internyet-nek is...
Értjük mi, hogy optikai kábelt kapunk, - igaz, senki sem
tudja mikor üzemelik be végre - de október közepe óta az addig
is igen halovány sebesség még rosszabb lett - tulajdonképpen
használhatatlan. Tény, hogy ez független az internetszolgáltatóktól, a hiba a központban/kábelben van.
Mit tehetünk? Küldjünk hivatalos mérési eredményeket internetszolgáltatónk ügyfélszolgálatának hibabejelentô email
címére! Kérjük, hogy az alábbi módon végezze el a sebesség
mérését, mert a T-Com területen lévô ADSL sebességének mérési erdményét csak így fogadja el a T-Com!
Az eléréshez ADSL kapcsolatot kell létesíteni a hagyományos behívó/tárcsázó modul használatával, a következô azonosítókkal: felhasználói név: adsl@test, jelszó: test
A méréshez használt számítógépet közvetlenül az ADSL
modemmel kell összekötni (ez néha nem egyszerû, de másképp
nem megy), ehhez jó az ADSL modem és az esetleg meglévô
router közötti kábel. A végfelhasználó sikeres bejelentkezése
után az ADSL hozzáférés sebességének mérése a következôképpen történik. Az alkalmazást egy internet böngészô segítségével lehet megnyitni, a cím mezôben az alkalmazás IP címét
(192.168.9.1) feltüntetve.
A mérés menete:
1. A fôoldalon a menübôl kiválasztható „Teszt” gombra kattintva betöltôdik a Teszt alkalmazás oldala.
2. A file méret beállításával szabályozhatjuk a teszt mérési pontosságát (nagyobb file méret = nagyobb mérési pontosság).
3. A „Teszt megkezdése” gombra kattintva elkezdôdik a letöltési sebesség tesztelése, egy kiválasztott méretû file letöltésével.
4. A letöltés befejeztével a „Feltöltési sebesség tesztelése”
gombra kattintva indítható a teszt második része.
5. A mérés lezárultával egy táblázatban jelennek meg a teszteredmények.
A táblázat alján szereplô számsorra van szükségünk. Javasolt a mérést különbözô méretû csomagokkal, 2-3 ismétléssel
végezni, majd naponta ismételni.
Egyelôre ezenkívül csak várni tudunk. Ne elégedjünk meg
azzal, hogy szolgáltatónk visszahív és elmeséli, hogy a távközlési szolgáltató elvégezte a vonal bemérését és mindent
rendben talált! Jelentsük be újra a hibát, akár naponta többször
is, új méréssel! Ehhez kissé kényelmetlen mindig újra bemászni a lépcsô alá, asztal alá, vagy a padlásra, csatlakozni a modemre, mérni, elküldeni. Nem is értem hogyan kényszeríthetnek egy átlagembert arra, hogy távközlési mérést végezzen,
ami feltétele a hibabejelentésnek!

Libamáj radichio ágyon
A libamájat vastag szeletekre vágva lisztbe forgatjuk és vajon lesütjük, az apróra vágott vöröshagymával együtt. Sózzuk,
borsozzuk, majd meglocsoljuk balzsamecettel. Pár perc alatt
lepirítjuk, és el is készült. A salátát felaprítjuk és elrendezzük
egy tálon, ráhelyezzük a máj szeleteket és pirítós kenyérrel tálaljuk. Be kell vallanom, ritkán, nagyon ritkán készítem libamájból. Kipróbáltam, és csirke vagy pulykamájból készülve
sem okozott csalódást. Így kevésbé ünnepélyes, viszont bekerülhet a hétköznapok ételsorai közé is.
Áldott, békés, szép ünnepet, finom ételeket, bátorságot valami új kipróbálásához és sok sikert, jó étvágyat kívánok!
Kunsági Gabi

Emlékezés az elmúlt év történéseire
„Egymás terhét hordozzátok, úgy tartsátok be Krisztus
törvényét.” (Gal. levél 6/2)
Ilyenkor, év végén fontos, hogy visszatekintsünk a megtett
útra. Összegezzük az elvárásainkat, terveinket és a valóságban
elvégzett dolgainkat.
Az év elején eldôlt, hogy községünk merész vállalkozásba
kezd. Egy új, háromcsoportos óvodát építünk a Tûzoltószertár
helyén és a mögötte lévô területen. Februárban született meg a
Képviselô-testület döntése, majd elkezdôdött a tervezés, az
építkezés elôkészítése. Az alapkôletételi ünnepségen a gyülekezetek lelkészei Isten segítô áldását kérték az építkezésre.
A kivitelezés júliusban kezdôdött, tereprendezéssel, építô-

Benkei Tamás
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utak kialakítása, a zöldnövényzet megújítása, és pihenôhelyek
kialakítása szerepelt. Tapasztalatot szerezve az új pályázat kiírására ismét készülünk.
Köszönetet mondunk Bottáné Böröczffy Erzsébet kertészmérnöknek, gyülekezetünk tagjának, hogy elkészítette a templom- és parókiaudvar teljes felmérését, megrajzolta az új elképzelést, többször is módosítva és az igényekhez szabva azt.
Köszönet illeti Ulrich Péter építész tervezôt számítógépes grafikájáért, a mûszaki leírás elkészítéséért. Köszönet mondunk
Erdélyi Gábor presbiternek, gyülekezetünk tagjának és Veres
Andreának, akik a pályázat elkészítésében és a hiánypótlásokban is segítségünkre voltak.

A Római Katolikus Egyházközség hírei
A Mûvelôdési Házban megrendezett
karácsonyi vásáron a tordasi katolikus
karitász asztalán, az ünnephez kapcsolódó gyönyörû - többnyire kézmûves - ajándékok voltak vásárolhatók kedvezményes áron.
A katolikus hívek munkáinak bevételébôl befolyt összeget tordasi karitatív célokra fordítjuk.

Kiállítás

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Tordasi Római Katolikus Egyházközség sikeresen pályázott a templomkert kialakítására. A támogatást az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében, a vidéki örökség megôrzésére meghirdetett pályázaton nyertük el. A munkálatok befejezôdtek, részletesen a Kisbíró következô számában mutatjuk be a beruházást.

Október 31-én, a Reformáció ünnepén kiállítást nyithattunk meg Nagy Miklós tordasi szobrászmûvész plasztikáiból.
A mûvész viaszból formázta meg nyolc reformátorunk arcképét, köztük két magyarét is. A „magyar Luther”, Dévai Bíró
Mátyás és a kálvini ágat valló, református Szegedi Kis István
is látható. Luther Márton, a reformáció elindítója szintén megtekinthetô a plasztikákon, valamint Kálvin János profilja, akinek idén ünnepeltük születése 500. évfordulóját.
A kiállítás megtekinthetô év végéig Gyúrón, a református
templomban.

Ha valaki bekopogna… Egy tányérral mindig több volt a
karácsonyi asztalon. Emlékezzünk a távollevôkre és a rászorulókra. Kedves szokás. De valójában csak meghívtuk, de nem
vártunk senkit. Nem tudtam elképzelni, mi lenne, ha ezt a mi
kis meghitt családi karácsonyunkat, a szeretet ünnepét, amely
olyan jó, olyan miénk, olyan zárt, ki kellene nyitni, meg kellene osztani valakivel.
Ha valaki tényleg bekopogna. És bejönne, és mellém ülne,
és neki is lencseleves, és rántott hal, és minden. És végignézné
a vidám ajándékosztást, és néha ô is megszólalna, és történeteket mesélne, és ô is örülne…
És tavaly megtörtént a csoda. Valaki bekopogott. És bejött,
és mellém ült, és neki is lencseleves, és rántott hal, és minden.
És végignézte a vidám ajándékosztást, és néha ô is megszólalt,
és történeteket mesélt, és ô is örült…
És most azt remélem, hogy karácsonykor, majd valaki bekopog, és bejön, és mellém ül, és neki is lencseleves, és rántott
hal és minden. És ô is örül…
(Zalka Katalin - Képmás családmagazin - www.kepmas.hu)
Adventi focikupa

Budavári Erzsébet

December 5-én rendezte meg - immár ötödször - egyházmegyénk az Adventi Focikupát. Négy kategóriában versengtek
a csapatok: fiú, serdülô, férfi és nôi, összesen húsz csapat.
Hittanosaink közül most fiúcsapatot vittünk a küzdelemre.
Érdekesség, hogy csapatunkban egy lány is focizott, erre a
szervezôktôl engedélyt kaptunk. A tavalyi második helyezés
után idén végre a vándorkupával térhettünk haza. A csapat
tagjai: Szelei Tamás (kapus), Erdélyi Kristóf, Molnár László,
Gál Henrietta (csapatkapitány), Kollmann Kullmann Ferenc,
Szelei József.

A református gyülekezet hírei
Most tapasztalatot nyertünk
Gyülekezetünk egy sikeres nagyobb pályázaton és annak
megvalósításán már túl van. 2005-ben pályázat útján újíthattuk
meg teljesen a gyúrói református templom hajóját.
Idén január elején egy másik nagyobb pályázatot is beadtunk. A pályázat befogadását, elôzetes értékelését a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, a végsô elbírálást
az MVH (Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) végezte.
A benyújtott pályázatban az utcai kerítés teljes újjáépítése
a meglévô alapján, a templomudvar szilárd burkolata, gyalog-

Ócsai Tibor
református lelkipásztor
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Adventi koncert a katolikus templomban
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MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas
Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszközök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen megmérjük!
Óvjuk környezetünket! A lejárt, feleslegessé vált gyógyszer veszélyes lehet a környezetünkre! Visszavesszük Öntôl! Tordas, Somogyi B. u. 16.
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

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

Építôipari munkákat, felelôs mûszaki vezetést, mûvezetést és bonyolítást vállalunk. Tel.: 30/365-7786
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok Tordason és környékén, óvónôi végzettséggel. Tel.: 30/438-5455

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

RENDÔRSÉGI TELEFON

20/969-5963

Dr. Kertész Tamás háziorvos
Tel.: 22/467-527, 06 20/390 1505
Rendelési idô:
hétfô: 14 - 18, patika is nyitva
kedd: 12 - 16, patika is nyitva
szerda: 8 - 11
csütörtök: 8 - 11, patika is nyitva
péntek: 8 - 12

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

30/630-8777

Tájékoztatásul a rendelési idô Gyúrón:
hétfô: 8 - 12
kedd: 8 - 12
szerda: 12 -16
csütörtök: 13 - 15
péntek: 9 - 12

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason
Tordason a Háziorvosi rendelôben kardiológiai, és pulmonológiai járóbeteg szakrendelést tartunk.
Szívultrahang, 12 elvezetéses EKG, terheléses EKG, 24
órás EKG, 24 órás vérnyomás monitorozás, teljeskörû kivizsgálás. További invazív (szívkatéteres) kivizsgálást, mûtéti beavatkozás 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

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 (Brunszvik út 1., 22/460-053).

Tordas Védônôi Tanácsadó
Szabadság út 87.
Önálló védônôi tanácsadás – helyettesítés:
Dolinka Zsoltné, szerda: 14 - 16
Védônô közvetlen száma: 22/668-034, 20/550-4220
Orvossal tartott tanácsadás:
Dr. Kertész Tamás, szerda: 13 - 14

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Bradák Pál temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és ezzel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Bradák család

Szemészeti szakrendelés
Minden páratlan héten szombaton 9 - 12 óráig
Martonvásáron, a Brunszvik úti rendelôben

A legnagyobb érték az emberi élet!
A

Dr. Jellinek Kinga gyermekorvos
Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460 637, 30/44-45-779
rendelési idô:
hétfô: 8 - 12
kedd: 16 - 18
szerda: 16 - 18
csütörtök: 8 - 9, 14 - 16
péntek: 8 - 12
Tanácsadás:
szerda: 8 - 10

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

06-30-249-99-99
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