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Nemrégen kezdôdött el, de már el is múlt, lezárult a 2009-es
esztendô. Gyorsan teltek a hónapok, váltották egymást az évsza-
kok és azt vettük észre, hogy megint készülünk a karácsonyra,
a Szilveszterre és elkezdôdött egy új esztendô.

Sok minden történt tavaly, együtt ünnepeltünk, együtt szóra-
koztunk, együtt dolgoztunk, építettünk. Örültünk a jónak, a si-
kereknek, elôször elkeseredtünk, de aztán átlendültünk a bajain-
kon. Sok mindent tettünk, új értékeket hoztunk létre, de még
kellett volna egy kis idô azokra a dolgokra, amelyekkel nem ké-
szültünk el. De a percek, az órák, a napok múlnak, nincs megál-
lás. Ezt kell beosztanunk, amink van, az életünket. Ez 24 óra na-
ponta, se több, se kevesebb. Néha azt gondoljuk, de jó lenne egy
pár órával több. De késôbb az sem lenne elég. Úgy vagyunk ez-
zel, mint a háztartást megkönnyítô eszközökkel: a mosógéppel,
a mosogatógéppel, a kenyér- és mindenféle sütôgéppel, robotgé-
pekkel, egyebekkel. Amikor megvesszük, azt tervezzük, hogy
mit fogunk csinálni az így felszabaduló idônkben. Aztán vala-
hogy még kevesebb idônk lesz. Ne akarjunk többet a jussunknál,
fogadjuk el a megváltoztathatatlant. Ahogy a régiek tették, él-
jünk együtt a természettel! De ne úgy, hogy a magunk javára
formáljuk, hanem próbáljunk meg alkalmazkodni hozzá!

Ilyenkor az év fordulóján számba vesszük az elmúlt eszten-
dôt. Hogyan változott az életünk, mi történt a körülöttünk élôk-
kel. Felidézzük, kikkel gyarapodtunk és kiket veszítettünk el az
év során. Új elhatározásokat, új fogadalmakat teszünk, és remél-

hetôen új erôvel, a jóban bízva vágunk neki az új évnek. Átgon-
doljuk terveinket, lehetôségeinket és megvalósításuk módját.

Sok feladat fekszik az Önkormányzat elôtt is. De ahogy a
korábbi években, így idén sem megy egyedül, szükségünk van
a közösség segítségére is. Az Önökére, akiknek köszönhetjük,
hogy itt tartunk. Tordas kimászott a gazdasági válságból, az
Önök jóvoltából gyarapodik, fejlôdik, épül. Erre az évre is sok
mindent tervezünk, ami az itt élôk, a település javát szolgálja.

Szeretnénk befejezni az óvodát és az iskola tetôterét, futó-
pályát kialakítani, a mûvelôdési ház mögé kerítést, a temetôbe
urnafalat építeni, a patakpartot rendezni, a közterületeinket fej-
leszteni, színvonalas programokat szervezni. Ehhez várjuk a jó
idôt, a kedvezô „szelet”, de addig is a természettel együtt erôt
gyûjtünk, hogy a tél elmúltával újra elkezdhessük a falu-, or-
szágépítést!

Nehéz év lesz az idei, a választások éve, ilyenkor felbolydul
az ország, a jóbarátok, családok hamar összekapnak, magyar a
magyar ellen támad ôsi, „jó” szokás szerint. De nem jól van ez
így! Tartsuk távol magunkat ezektôl a cselekedetektôl, és ha el-
jön az ideje, döntsünk a józan eszünk szerint. Közben csendesen
tegyük a dolgunkat a családunkért, a lakóközösségünkért, az or-
szágért. Hittel, reménnyel és szeretettel teli, áldottabb, békésebb
és boldogabb új esztendôt kívánok!

Juhász Csaba polgármester

Január havi mottó: „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”         
(Márai Sándor)

KEDVES TORDASIAK!

PROGRAMOK

WINTER ERZSÉBET FOTOGRÁFUS A HANTIK ÉLETÉRÔL VETÍT KÉPEKET a mûvészeti iskola kerámia termében, ja-
nuár 16-án, szombaton 16 órakor. A hantik Szibéria legnyugatibb részén, közel Európa méretû területen élnek, lélekszámuk alig
haladja meg a húsz-ezret.

MÛSOR A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN az általános iskolában, január 22-én, 8 órakor.

„LEVÉL BARÁTOMNAK” - CSEH TAMÁS DALAI CSOBOLYA JÓZSEF ELÔADÁSÁBAN január 23-án 17 órakor, Rácke-
resztúron a Sportcsarnokban.

ASZTALI HOKI BAJNOKSÁG ÉS TORDAS KUPA január 31-én 10 órától a mûvelôdési házban. Az amatôr kategóriában min-
denkinek lehetôsége nyílik versenyezni (bôvebben a 13. oldalon)!

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FARSANGJA február 12-én, pénteken 16 órától a mûvelôdési házban.

ÓVODÁSOK FARSANGJA február 13-án, szombaton 14 órától a mûvelôdési házban.
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Mivel a tél beköszöntével a hó is megérkezett, ezúton sze-
retném felhívni a figyelmet a közterületek fenntartásával kap-
csolatos tulajdonosi kötelezettségekre.

Tordas Község Önkormányzat Képviselô-testületének a
köztisztaságról és környezetvédelemrôl szóló 5/2004. (IV. 21.)
számú rendelete szerint:

„6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a/ Az ingatlan elôtti járda, (járda hiányában 1 m széles terület-
sáv, illetôleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig ter-
jedô terület) továbbá a járda és az út között kiépített, vagy kié-
pítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítésérôl, a hó eltakarításról és a síkosság mentesí-
tésrôl. A járdák klorid tartalmú szerrel való szórása tilos!

(2) A jármûbehajtók és átereszeik karban- és tisztántartásáról
minden esetben az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlanok elôtti járdaszakaszt hetente legalább egy al-
kalommal, illetve az idôjárásnak megfelelôen szükség szerint a
tulajdonos köteles letakarítani.

(4) A saroktelek tulajdonosa a telek melletti járda szakaszokat
és vízelvezetô árkokat is köteles tisztán- és karbantartani.”

Kérem a tisztelt tulajdonosakat az idézett jogszabályban
foglalt kötelezettségeik betartására!

dr. Matota Kornél
körjegyzô

Korszerûsödik hivatalunk

a gázszerelés, a festés mázolás és a padlóburkolat kijavítása ja-
nuárban elkészül, így februártól már használhatjuk a helyisé-
get.

Juhász Csaba

Beneveztünk a Napkorona Bajnokságba!

Közterületeink fejlesztései

Bizonyára többen észrevették, hogy kényelmesebben, biz-
tonságosabban lehet behajtani a Szabadság utcáról az óvoda
udvarára. A karbantartó brigád tagjai a nyár folyamán megtol-
dották a régi, két oldalán már beomló átereszt, és új vasalt beton
burkolattal látták el a bejárót, kizsaluzva a széleit.

Mint arról már korábban beszámoltunk, az óvodai kanyar-
ban az egyik oldalon megszélesítettük, a másik oldalon új hely-
re került az árok feletti áteresz. Ennek oka a közlekedés bizton-
sága volt, melyet az elkészült új járdával és az elbontott régivel
biztosítjuk.

Juhász Csaba

Gyûjtsük az újrahasznosítható hulladékokat!

A Képviselô-testület december 15-i ülésén nem emelte a
szemétszállítási díj mértékét, mert a Pénzügyi Bizottság úgy
látta a számlázások részletes adatai alapján, hogy a szállítási és
a lerakási díj jövô évi emelkedését kompenzálja a lakosság egy
fôre jutó megtermelt szemét mennyiségének csökkenése. Ha
tovább tudjuk csökkenteni az általunk megtermelt szemét
mennyiségét, akkor akár csökkenteni is lehet a szemétdíjat egy
év múlva!

A szemét mennyiségének csökkentésére programot indítot-
tunk (ld. külön cikk), de azzal is nagymértékben csökkenthet-
jük a szállítandó szemét súlyát, hogy szelektíven gyûjtjük az
újrahasznosítható anyagokat. Sokan még nem tudják, hol ad-
hatják le a különbözô hulladékokat (köztük a veszélyes hulla-
dékokat), ezért az alábbi táblázatot lehetôség szerint a Kisbíró
minden számában közölni fogjuk:

Hajbin Tímea

A lakossági ügyintézés ké-
nyelmesebbé tétele érdekében,
tavaly decemberben egy új he-
lyiség kialakításába kezdtünk.
Az épületben lévô lakás bérlôje
a hivatal melletti szobáját bo-
csátotta az Önkormányzat ren-
delkezésére. Így az anyaköny-
vezéssel januártól foglalkozó
kolleganônk - Pásztorné Ta-
kács Zsuzsanna - kulturáltab-
ban, másoktól elkülönítve tud-
ja fogadni az ügyfeleit. Köszö-
net Szász Károlynak (pénztá-
ros kolleganônk férje), aki fel-
ajánlásból kibontotta az ajtó
nyílását. Idôközben elkészült a
villanyszerelés, az ajtó beállí-
tása és a szükséges kômûves
javítómunkák. Terveink szerint

 HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYÛJTÉSE TORDASON
 Hulladék Leadás helye
 Papír Papír-írószer-ajándék bolt, Szabadság út 26.
 PET palack Értelmi Fogyatékosok Otthona, Gesztenyés út
 Sütôolaj Értelmi Fogyatékosok Otthona, Gesztenyés út

Óvoda - tároló
 Szárazelem Községháza

Iskola
 Lejárt gyógyszer Gyógyszertár

Biopatika, Somogyi B. u. 16.

Kérjük küldje el Ön is, lakásán vagy
más ipari vagy szolgáltató épületén milyen
nagyságú napkollektor, illetve milyen telje-
sítményû napelem található!
Levélcím: Szabadság út 87.,
E-mail cím: igazgatas@tordas.hu.

Szükséges adatok: név, cím, napkollek-
tor nagysága (m2), napkollektor típusa, nap-
elem kapacitása, napelem típusa.

Hajbin Tímea
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Gondolatok 2010. elôestéjén

Ahogy közeledik a rendszerváltozás 20. évfordulója, úgy
sokasodnak a visszaemlékezések. És nem furcsállható, hogy
ezek az emlékezô írások manapság mind a jelenbe-jövôbe ka-
csintanak. Mert végül is arra keresik a választ, hogy húsz év
után hol tart Magyarország, és milyenek a jövôbeli esélyei.

Ma már igazat kell adnunk azoknak az értékeléseknek,
amelyek szerint akármilyen lelkesen ugrott bele a politikába a
kommunisták ellenzéke, legfeljebb a politikai játszma színda-
rabjának szerepeit alakíthatta csupán; maga a lényegi változás
a mélyben és a nagyvilágban sokkal korább kezdôdött.

Az 1970-es évekre kimerült a társadalom egészének az ál-
lamosítással kezdôdô kifosztása, amely a magyar népesség ön-
kizsákmányolásával és az infrastuktúra (építmények, vezeté-
kek, közlekedés, gépek, az oktatás és mûvelôdés, valamint az
egészségügyi ellátás rendszere) felélésével – vagyis fel nem
újításával – folytatódott. Ehhez járult hozzá az olajár-robbanás.
Megindul a nyakló nélküli eladósodás. Ennek következménye
1982-ben a Valutaalapba való belépés. Annak idején ezt csak a
szovjet birodalomtól való függés meglazulásaként értékeltük,
és csak a rendszerváltozás után több évvel vált világossá, hogy
valójában hatalom-átvétel történt. Olyan hatalomátvétel,
amelyben a Magyarországot irányító egypárti erôk egyre job-
ban belesodródtak az ország érdekeinek mind teljesebb feladá-
sába a világtôke javára.

Az elôzô rendszer hazugságait felismertük, de ôszintén
akartunk hinni a nyugati világ hangoztatott értékeiben: a jog-
államiságban, a szociális piacgazdaság megtermelte jólétben.
Csak lassan döbbentünk rá, hogy egy új hazugság rendszere
épül ki, s ez azt állítja, hogy mi egy korai jóléti államban élünk,
ahol többet költünk, mint amennyiért megdolgozunk, s ezért
kell elszegényednünk. Közben a diktatúra idején államosított
vagyontömeget alaposan idegen kézre adták uraink, akik a ki-
árusítás, sôt elkótyavetyélés fejében biztosították maguknak a
korábbi vezetés anyagi bôségét és a néptôl egyre jobban füg-
getlenülô hatalmat. Ezt könnyûvé tette számukra, hogy mivel
56 után a Kádár-rendszer a hazafiság nyomait is eltörölni igye-
kezett, a magyar egypártnak nem volt nemzeti jellege – ellen-
tétben a szomszéd országok kommunista pártjaival. Így azután
könnyû szívvel adták-vették a nemzeti vagyont. Mellettük ki-
épült a világtôke kiválasztott csoportja, a késôbbi SZDSZ. Ez
elôbb antikommunizmus hangoztatásával vált az Antall-kor-
mánnyal szemben a nemzeti érdekek követését megakadályo-
zó erôvé, majd a hatalomra jutó – szocialistának nevezett – ha-
talmi párttal koalíciót alkotva végleg meghatározó erôvel szólt
bele az ország sorsába. A történeti pártokat a folytonosságban
mûködô titkosszolgálati erôk belülrôl verték szét, az MDF el-
len puccsot hajtottak végre és a lejáratott SZDSZ helyére bok-
rosították.

Természetesen a Fidesz, mint nagy néppárt ellen is folyik a
háború egyrészt erejének csökkentéséért, másrészt a külsô rá-
hatás – és a nemzeti céloktól való eltántorítás – erôsítésével.
Éppen ezért fontos, hogy meg tudjuk ôrizni a választások vi-
szonylagos tisztaságát, s hogy népi erô álljon az új, a többség
által megválasztott kormány mögé. Mert a Magyarországról a
hasznot minden formában kiszivattyúzó külhatalmakkal szem-
ben az új kormány csupán a magyar népre, a nép akaratra tá-
maszkodhat és hivatkozhat.

Ma Magyarország népe Ady szavaival szólván: „kalitkás
seregélyfiók”. Nemcsak megrabolt és nyomorba döntött, ha-
nem megzavarodott, elkeseredett és kiábrándult is. Minden
eszközzel folyik az ország nemcsak anyagi, hanem értelmi és
erkölcsi lezüllesztése. Ezt szolgálják a hazugságok, a közigaz-
gatás korrumpálása, a társadalmi csoportok egymás ellen uszí-
tása, az aljas ösztönök felkorbácsolása a képernyôkön. A mi
válságunk nem csupán pénzügyi, nem gazdasági válság, ha-
nem az ember válsága!

Ezért lesz hihetetlenül nehéz feladata a következô kor-
mánynak, ha neki próbál fogni a helyzet rendezéséhez. És ezért
lesz szüksége a népi támogatásra. Csak Magyarország népe
képes magán segíteni, még ha jószándékú lesz is a vezetés.
A kihívás óriási. Mert miket kell az új hatalomnak vállalnia, ha
igazán szolgálni akarja népét?

Mindenek elôtt meg kell történjék a felelôsségrevonás min-
den jelentôs súlyú közösség-ellenes cselekvésért. Fel kell
gyorsítani az igazságszolgáltatás mûködését, de csakis olyan
alkotmányos alapon, amely azt teszi törvénytelenné, amit tör-
vénytelennek – mert közösségellenesnek – tapasztaltunk. De
hírt is kell kapnunk az ügyek kimenetelérôl. A hírközlô és szó-
rakoztató eszközök pedig nem folytathatják felelôtlenül a köz-
érzésünket romboló tevékenységüket! Nem feledkezhetünk
meg az ott dolgozók etikai szabályainak kidolgozásáról és az
éterbe kifutó nagyobb aljasságok megtorlásáról. A közösség-
építô, hagyományôrzô- és hagyományteremtô mûsorokat
elônyben kell részesíteni.

Azután és mindenek elôtt bele kell látnunk és szólnunk
pénzügyeinkbe! Igenis, meg kell szûntetni a fôleg vidéki pénz-
hiányt. Ehhez megvizsgálandó, hogy a kb. 8 milliárd euró/év
(2 200 milliárd Ft/év) mértékû jövedelem-kiáramlás az ország-
ból hogyan csökkentendô. Ennek híján ugyanis minden továb-
bi gazdaságépítô lépés forrás nélkül marad. A Nemzeti Bank
valóban dolgozhasson a nemzetért, mind hitelpolitikájával,
mind a nála kamatoztatott bankpénzeknek a hitelrendszerbe
állításával. Fontos lesz a kétszeresen is az államot terhelô
nyugdíj-rendszer átalakítása (a „kötelezôen választható” ma-
gánnyugdíj-pénztárak államosítása, hiszen újra és újra kény-
szerû visszaléptetés folyik az állami rendszerbe, miközben az
is költségvetési támogatásra szorul, mert hiányoznak azok a
befizetések, amelyeket a magánszférába csatornáztak át). Az
adóztatási szempontok közé kívánatos felvenni a közösség-
építést: családokra épülô adórendszerben kedvezményt élvez-
zenek a szövetkezések is. A közösségi munkát elismerni és
nem üldözni kell. Meg kell oldani a föld és lakásvagyon, tá-
gabban a nemzeti vagyon védelmét. Nem kevésbé fontos jö-
vônk biztosítása: oda kell figyelnünk kallódó ifjúságunkra: az
értékteremtô ifjúsági közösségek támogatásával (pl. cserké-
szet) és a közéletbe való bekapcsolásával. Példát kell mutat-
nunk – az ifjúságnak is – arra, hogy az erôszak csak akkor lehet
elfogadott, ha erre felhatalmazott szervezetek és törvényesen
alkalmazzák! Ma már látjuk, mert tapasztalhatjuk, hogy nem-
zetôrségre van szükség nemcsak a honvédelem utánpótlása-
ként, hanem a közbiztonság megteremtése végett is. Be kell
tiltani a „magánhadseregekként” viselkedô szervezeteket.
Nem maradhat el a titkosszolgálatok átvilágítása (mélyebb
szakmai ismeretek nélkül is folyamatosan érezhetô a politikai
és civil szervezôdések manipulálása). És nem fogunk bízni
addig közügyeink intézôiben, amíg következetesen meg nem
torolják a korrupciót. Ezért újjá kell építeni egy szolgáltató
közigazgatást a benne dolgozók pályaképének helyreállításá-
val.

És folytathatnánk az elôttünk álló súlyos feladatokat…
De mindezek azt teszik nyilvánvalóvá, hogy helyzetünk ren-
dezésének egésze be kell illeszkedjék egy új alkotmányozási
folyamatba. Felül kell vizsgálnunk az önkényuralmi múlt és a
mai politika gyakorlatát, amely a szuverenitás teljességét a
néptôl elvonja, és az uralkodó csoportok kezébe adja. A ma-
gyar Történeti Alkotmányban meglevô korlátozott, osztott és
ellenôrzött hatalomgyakorlás rendszerét újra fel kell építeni; a
jognak az örök értékekre, az emberekben élô igazságérzetre
kell épülnie.

Egy ilyen rendezést kell megkívánnunk és támogatnunk
azok részérôl, akiket vezetôinknek fogunk választani a követ-
kezô választáson. Erre készülve kívánok minden jóakaratú em-
bernek eredményes új évet!

Dr. Kelemen András

TORDAS.HU HÍRLEVÉL
Ne maradjon le a legfrissebb információkról!

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
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rendeltük meg az aljzatbeton alá szükséges hôszigetelést a Ni-
kecell Kft-tôl. Kérelmünkre 17 ajánlat érkezett külsô nyílás-
zárókra és belsô ajtókra. A napokban kerülnek kiválasztásra a
legjobb ajánlatot tevôk, melyek közül a referenciáik figyelem-
be vételével választjuk ki a nyertes céget. Az építés célját és
módját figyelembe véve, több cég itt is jelentôs árengedményt
adott a termékeire.

Ezzel párhuzamosan készül a konyhatechnológiai terv, va-
lamint folyamatban van a szintén jelentôs árengedményt tartal-
mazó ajánlatok közül a fûtést és a melegvíz készítését is bizto-
sító pelletkazán kiválasztása is.

A közcélú és a közhasznú foglalkoztatás keretében az ön-
kormányzatnál dolgozók szerzôdése november-december hó-
napban lejárt. Újra foglalkoztatásukra január-március hónaptól
kerülhet ismét sor.

Ahogy az idôjárás engedi, folytatódik a cserepezés a tetô-
szerkezet sarkainál a cserepek bevágásával, valamint kezdôd-
nek a belsô vízszigetelési munkák is, hogy biztosítsuk a terüle-
tet a gépészet szereléséhez. Az idei évre még sok munka van
hátra, de az önkormányzat emberei és a lelkes önkéntesek hoz-
záállását és teljesítményét figyelembe véve, már csak azon kell
reménykedünk, hogy az idôjárás a tavalyihoz hasonlóan idén
is kegyes lesz hozzánk.

Juhász Csaba polgármester

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 munka-
folyamatok nem igényelnek tömeges részvételt. Ha valaki elô-
re jelezni szeretné, hogy melyik hétvégén jönne szívesen – fô-
leg segédmunkára – az építkezésen segíteni, akkor azt megte-
heti Czuczor Bernadettnél a 22/467-502 telefonszámon, vagy
személyesen.

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

Tudnivalók az építkezéssel kapcsolatban

Az építési területre történô belépés elôtt regisztráció szük-
séges, így mindenkit kérünk, hogy a munkavégzés megkezdése
elôtt keresse fel az éppen ügyeletes munkavezetôt. Általában a
kezdési idôpont, eligazítás reggel 8 órakor van.

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

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

A különbözô szaktudást és gépkezelôi végzettséget bizo-

nyító iratokat, bizonyítványokat kérjük juttassák el az önkor-
mányzathoz, ahol fénymásolat formájában lefûzésre kerül.

Fôdíj: családi hétvége egy négycsillagos hotelben!

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

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

Hajbin Tímea

Adományok az óvoda építésére

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

Tordas Községért Közalapítvány

11600006-00000000-22752262

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

Amennyiben nem járul hozzá, hogy támogatóként nevét nyil-
vánosságra hozzuk, kérjük jelezze szintén a közleményben:
„nem nyilvános”!
Támogatásáról kérésére igazolást ad ki a kuratórium elnöke.
Ehhez kérjük küldje el a következô adatokat az alapítvány cí-
mére:
- befizetô neve
- címe vagy székhelye
- adószáma, adóazonosítója
- 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 befizet-
heti ugyanerre a számlaszámra.

Támogatását ezúton is köszönjük!

Kérdések-válaszok az új óvoda építésével kapcsolatosan

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

ÚJ ÓVODÁNK LESZ!

Információk, fényképek
 az új oviról az interneten:

ujovinklesz.blog.hu

Az idei évre tervezett munkálatok
(hátsó rész cserepezése, elsô rész szere-
lôbetonozása) elvégzése után, az év
utolsó napjaiban, a fô feladat az építke-
zés helyszínének rendezése volt. A víz-
szigeteléshez, majd a víz és csatornasze-
reléshez kiürítettük az épület helyisége-
it. A meglévô építési anyagokat a követ-
kezô munkafolyamatokat figyelembe
véve helyeztük el. Felkészültünk a téli
idôjárás fogadására. Jelenleg a még
szükséges anyagok beszerzése folyik. A
listaárhoz képest 40 % kedvezménnyel
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Konczos Tibor, a Tordas Községért Közalapítvány

Kuratóriuma leköszönô elnökének levele

Kedves Tordasiak!

A 2009. év sem telt haszontalanul Közalapítványunk szá-
mára. Kidolgoztunk egy testvér települési pályázatot, egy há-
romoldalú (Bessancourt, Puconci, Tordas) multikulturális, há-
rom napos rendezvényrôl, a tordasi civil szervezetek széles-
körû bevonásával, új kapcsolatok kiépítésének lehetôségével.
Ezt a pályázatunkat ebben az évben sajnos nem támogatta az
Európai Unió Kulturális Ügynöksége, reméljük egy következô
alkalommal sikerrel jár.

Egy nagy uniós társfinanszírozású pályázaton dolgoztunk
az IKSZT cím elnyerésért, mely a mûvelôdési ház új funkci-
ókkal való betöltését szolgálja (Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér). Példának okáért kiemelhetjük a hangszoba, oktató terem,
klubszoba létesítését és több a felhasználást segítô átalakítást,
mint pelenkázó, mozgáskorlátozott-közlekedôk, új padlózat.
Komoly civil együttmûködést igényelô projekt, mely mindenki
számára látható és tapasztalható fejlôdést eredményez majd. Az
IKSZT cím elnyerés sikeres volt. A második lépés, az IKSZT
pályázat megírása még nagyobb feladatnak bizonyult. Számos
aktivista munkája eredményeként jött létre, jelenleg elbírálás
alatt van, bízunk benne, hogy ez is sikeres lesz.

Támogattuk a Tordasi Római Katolikus Egyházközség mû-
emlék gyalogút pályázatát, elsôsorban annak technikai lebo-
nyolítását segítendô.

Alapítványunk, mint minden évben, idén is foglalkozott a
számlájára beérkezô támogatások kezelésével:
Bárka fesztivál: 36 eFt,
Fösztivál: 500 eFt,
Augusztus 20. és Hangyanap rendezvényekre: 100 eFt,
Tordas Rádió ORTT pályázatához, mûködtetésre: 600 eFt,
Új óvoda felépítésére: 930 eFt,
1 % felajánlásokból: 436 eFt,
Egyéb nem célzott támogatások: 50 eFt.,

A Közalapítvány számláján így 2009. november 30-án
8 794 257 Ft van.

Úgy gondolom, elnökségem alatt egy jól mûködô közala-
pítványt hoztunk létre, a kuratórium összetételébôl adódóan
Tordas legtöbb rétege képviseltethette magát és érdekeit.

Mandátumomat megszaporodó munkahelyi elfoglaltsága-
im miatt adom vissza. Köszönöm a kuratóriumnak és a felü-
gyelôbizottságnak az elmúlt évek közös munkáját, mert siker
csak együttmûködés, párbeszéd és viták eredményeként jöhet
létre. Külön köszönöm Patkós Gábornénak az önzetlen mun-
káját, aki az elmúlt három évben a Közalapítvány könyvelôi
teendôit ellátta. A támogatások elbírálása, pályázatok írása köz-
ben meg kellett tanulnunk és értenünk az unió által képviselt új
irányelveket, hogy falunkat sikeres, korszerû, kreatív és inno-
vatív településsé fejlesszük. Szerencsére ezt a helyi szellemi
tôke és civil kezdeményezések jelentôsen segítik.

Idômhöz és lehetôségeimhez mérten továbbra is igyekszem
segíteni, mind a tordasi civil élet, mind a közalapítvány mûkö-
dését. Szívbôl kívánok a következô kuratóriumnak eredményes
munkát!

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR

A vidéki alapszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatban az
Európai Közösség stratégiai iránymutatásokat adott ki a tagál-
lamok részére. Mint általában a vidékfejlesztési intézkedések-
nek, a szolgáltatások fejlesztésének is alapvetô, hosszú távú
célja a fenntartható fejlôdés elôsegítése, a vidék népességmeg-
tartó erejének növelése, a vidéki munkahelyteremtés, a vállal-
kozásfejlesztés, a helyi gazdasági diverzifikáció elôsegítése, a
kapacitásfejlesztéssel, a társadalmi befogadás és a vidéki né-
pesség életminôségének javításával párhuzamosan.

Magyarországon jelenleg a szolgáltatási struktúra mûködte-
tése a vidéki kistelepülési önkormányzatok számára megoldha-
tatlan feladatokat jelent. Az új típusú feladatok ellátásához a
jelenlegi, nagy részben korszerûtlen infrastruktúra nem elégsé-

ges. Szükség van megfelelôen kialakított és integráltan, fenn-
tarthatóan mûködtetett közösségi és szolgáltató terekre.

Az irányelvekben megfogalmazott célok megvalósításához
az Unió az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapon
keresztül biztosít anyagi forrást. Magyarországon a közösségi
és szolgáltató terek kialakításának költségeit az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Programon (ÚMVP) keresztül lehet igé-
nyelni. Az IKSZT gyakorlatilag minden közösségi épületben
kialakítható, legyen az akár teleház, mûvelôdési ház, általános
mûvelôdési központ, bezárt közoktatási intézmény stb.

A támogatást a falu vagy a vidéki közösségek alapszolgál-
tatásainak kisléptékû infrastrukturális beruházásaira lehet for-
dítani. Ide tartozik az információs és kommunikációs technoló-
giák helyi elérhetôségének javítása, a kulturális és szabadidôs
tevékenységek fejlesztése. A helyszín kialakítása, valamint a
szolgáltatások megtervezése során a nôk, a fiatalok és az idô-
sebb munkavállalók szükségleteire kiemelt figyelmet kell for-
dítani.

Az IKSZT keretében megvalósíthatók a foglalkoztatási,
vállalkozásfejlesztéshez kötôdô, gyermek és ifjúsági, oktatási,
képzési, közmûvelôdési, szociális és lakossági, ügyfélszolgá-
lati jellegû szolgáltatások is. Az IKSZT mindemellett helyet
biztosíthat a szakmai támogató hálózatokhoz kapcsolódó szol-
gáltatásoknak, vállalkozási tevékenységeknek, és megjelenhet-
nek benne egyéb kapcsolódó szolgáltatások, funkciók, a kö-
zösségek fejlôdését, a közösségi tervezést szolgáló programok,
projektek.

A fô cél, hogy minél több szolgáltatás helyben elérhetôvé
váljon, mindezt olyan módon, hogy ne kelljen teljesen új, önál-
ló intézményeket létrehozni, több különbözô épületben. Az
IKSZT fenntartása (nyertes pályázat esetén) az IKSZT címbir-
tokos, a Tordas Községért Közalapítvány feladata lesz.

A mûködtetés alapvetô költségeit az önkormányzat biztosít-
ja, de a programok megvalósításához az ÚMFT operatív prog-
ramjaiból, az ÚMVP szolgáltatásfejlesztési és mûködtetési in-
tézkedéseibôl, illetve az egyes funkciókhoz kötôdô hazai for-
rásokból (pl.: e-Magyarország pontok, Foglalkoztatási Infor-
mációs Pontok) lehet támogatást igényelni.

A pályázatok feldolgozását, értékelését a Mezôgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal végzi, várhatóan a nyár folyamán szü-
letik döntés.

Veres Andrea

Erdélyi Gábor, a Tordas Községért Közalapítvány

Kuratóriuma elnökének bemutatkozó levele

Kedves Tordasiak!

Az esedékes kuratóriumi tisztújítás során a Képviselô-tes-
tület megválasztott az Alapítvány kuratóriumi elnökének. 

Ezúton szeretném megköszönni a megtisztelô bizalmat.
Igyekszem megfelelni az elvárásoknak. Az elvárások magasak,
hiszen a leköszönô elnök - Konczos Tibor - egy átlátható, jól
mûködô alapítványt hagyott hátra.

Alapítása óta tagja vagyok a Kuratóriumnak. Büszke va-
gyok arra, hogy a kezdetek óta részt vehettem az Alapítvány
profiljának, munkarendjének az alakításában, és meggyôzô-
désem, hogy a Tordas Községért Alapítvány maradéktalanul
teljesíti az alapító Önkormányzat céljait, szolgálja a község
érdekeit. Teszi ezt úgy, hogy az évek során az elkerülhetetlen,
bankszámlavezetéssel kapcsolatos bankköltségeken kívül a
kiadási rovatában egyetlen költség sem szerepelt. Ez nem azt
jelenti, hogy nem merülnek fel kiadások. Sokkal inkább azt,
hogy a kurátorok, és a Közalapítvány munkájában résztvevôk
soha semmilyen költségelszámolási igénnyel nem léptek fel,
így az ország azon kevés alapítványai közé tartozunk, ahol a
támogatások 100 %-a a támogatók szándéka szerint hasznosul.
Aki egy kicsit is jártas az alapítványok világában az jól tudja,
hogy a mai világban ez egy párját ritkító teljesítmény.

Reményeink szerint a közeljövôben az Alapítvány feladatai
nagyságrendekkel növekednek. Amennyiben az IKSZT (Integ-
rált Közösségi és Szolgáltató Tér) pályázatunk sikeres lesz, az
Alapítványra hárul a mûvelôdési ház és környezete felújítási,

A Tordas Községért Közalapítvány hírei
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átalakítási munkálatainak a lebonyolítása, valamint az immár
kibôvített tevékenységû mûvelôdési ház további 5 évig történô
üzemeltetése (lásd a fenti írást). Így a jelenleg az Önkormány-
zatot terhelô mûködési kiadások jelentôs részét állami forrás-
sokkal helyettesíthetjük.

Köszönöm Konczos Tibornak és Szénási Zoltánnak az el-
múlt évek igényes és önzetlen munkáját. Remélem, hogy az
Alapítvány közelében maradnak, és ha a helyzet úgy kívánja,
továbbra is számítatunk munkájukra.

Gratulálok az új kurátoroknak, Szabó Attilának és Weinelt
Lászlónak, valamint a Felügyelôbizottság új tagjának, Cifka
Jánosnak. Remélem, hogy könnyen be fognak illeszkedni az
Alapítvány közösségébe, és tudásukkal, tapasztalatukkal, mun-
kájukkal szolgálják majd a Közalapítvány és Tordas érdekeit.

2010. – Az adócsökkentés és az építkezés éve

A 2010. évi költségvetési koncepció

27 millió forintos átvitt pénzmaradvánnyal számolva, be-
ruházásainkra (óvoda, iskola tetôtér, urnafal, sportpálya, stb.)
közel 35 millió forintot tervezve is arra a következtetésre ju-
tottak a képviselôk, hogy a lakosság és a vállalkozók terheinek
csökkentésére még lesz fedezet a költségvetésben. Számolnunk

kellett azzal is, hogy a csatorna beruházás miatt 2004-ben fel-
vett, 2010-ben lejáró hitel kamataiért jövôre az önkormányzat-
nak kell helyt állnia az adófizetôk pénzébôl, mert a Víziközmû
társulat pénze elfogyott.

A koncepció tehát kellô biztosítékot adott a Képviselô-tes-
tületnek ahhoz, hogy adócsökkentést fogadjon el december 15-
én. A magánszemélyek kommunális adója 0 Ft, így idén min-
den háztartásban 6 000 forinttal több marad. Az építményadó
maximuma 100 000 forint/év, az iparûzési adó mértéke pedig
20 millió forintos adóalap felett 0,5%-ra csökkent. Reméljük,
hogy ezekkel az intézkedésekkel levehetünk a lakosság és a
vállalkozások vállára nehezedô terhekbôl. Az így kiesô bevétel
az iparûzési adó kivételével kb. 4 millió forint. Az adócsök-
kentést nem léphettük volna meg, ha az elmúlt három évben a
község gazdálkodásában véghezvitt változások eredményekép-
pen nem lenne a közös kasszában több tízmillió forint, amely-
bôl el kell látni kötelezô feladatainkat, és fel kell építeni az új
óvodát a következô generáció számára.

„Segíts magadon, és Isten is megsegít” - szokták mondani.
Óvatosan terveztük a 2009. évi költségvetésünkben az iparûzé-
si adó bevételeinket, hiszen a gazdasági válság sok vállalkozó
bevételét rövidítette meg. A december 20-i adófeltöltési kötele-
zettség teljesítése után kellemes meglepetésként mutatkozott
jelentôs bevétel növekedés ennél az adófajtánál, a tervezett
összeg több mint kétszerese folyt be. Persze számolnunk kell
azzal, hogy a májusi elszámolásnál lesz pár milliós visszafize-
tési kötelezettségünk, de így is sokkal több pénzmaradvánnyal
számolhatunk, mint amennyit eredetileg terveztünk. Köszönet
illeti tehát községünk vállalkozóit, akik biztosítják költségve-
tésünk tetemes forrását, amelybôl építkezhetünk, fejlôdhetünk
jövôre is!

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tordas Község Képviselô-testülete
2009. november 24-én elfogadta a 2010.
évi költségvetési koncepciót. A koncep-
cióhoz készített számadatok alapja a
központi költségvetési törvény terveze-
te a következô évre vonatkozóan, vala-
mint a 2009. évi III. negyedéves beszá-
moló. Ez utóbbi egyértelmûen mutatta:
a gondos és óvatos tervezés, valamint a
tervszámok szigorú betartása azt ered-
ményezte, hogy bevételeink a tervek
felett teljesültek, kiadásainkban pedig
további csökkenést tudtunk elérni.

A pályázat kiírója Pályázati téma Megpályázott   Elnyert
      összeg    összeg

Generali a Biztonságért Alapítvány  Balesetmegelôzés az oktatási intézményekben
(udvari játékok biztonságossá tétele)       200 000 Ft               0 Ft

LEADER Helyi Akciócsoport A VölgyVidék térség fejlôdését segítô tervek, tanulmányok
készítése (Tordas-Gyúró kerékpárút kiviteli terveinek elkészítése)    4 800 000 Ft bírálat alatt

LEADER Helyi Akciócsoport Több település összefogásával megvalósuló rendezvények, táborok
szervezése (mobil wc-zuhanyzó, erôsítô beszerzése)    1 913 000 Ft bírálat alatt

Oktatási és Kulturális Minisztérium Informatikai és szakmai fejlesztések támogatása
(iskolai berendezések beszerzése)    1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Ökotárs Alapítvány - MOL Közpark, pihenôpark, iskolapark környezetbarát módszerekkel
történô létesítése vagy rehabilitációja       776 500 Ft bírálat alatt

Önkormányzati Minisztérium Önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévô (meglévô)
sportlétesítmény felújítása  10 000 000 Ft               0 Ft

Oktatási és Kulturális Minisztérium „TENGERTÁNC” program az élô népi kultúra megtartásáért
(Kézmûves mûhely infrastrukturális és technológiai fejlesztése)    1 213 750 Ft    600 000 Ft

VFM Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
kialakítása és mûködtetése  54 000 000 Ft bírálat alatt

FVM Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása,
meglévôk korszerûsítése (Sportpálya melletti játszótér felújítása)    4 676 573 Ft bírálat alatt

Nemzeti Kulturális Alap Szûcs Béla gyermek és ifjúsági néptánctábor       870 000 Ft    300 000 Ft

Oktatási és Kulturális Minisztérium Minôsített mûvészeti iskolák normatíva kiegészítése       709 000 Ft    709 000 Ft

KÖZOKA Alapfokú mûvészeti intézmények támogatása
(mobil színpad-táncszônyeg)    4 500 000 Ft    300 000 Ft

ÖSSZESEN  84 658 823 Ft

ELNYERT ÖSSZEG 2 909 000 Ft

ELBÍRÁLÁS ALATT LÉVÔ ÖSSZEG  66 166 073 Ft

ELUTASÍTOTT, VAGY NEM AZ IGÉNYELT MÉRTÉKBEN

TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT ÖSSZEGE (2010. január 10-én)  15 583 750 Ft

A 2009. ÉVBEN BEADOTT PÁLYÁZATOK (A táblázatot Veres Andrea állította össze)
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Az elmúlt években Tordasra települôk közül többen kér-
dezték, hogy milyen beruházások voltak korábban a faluban,
és mibôl tudja az önkormányzat finanszírozni a fejlesztéseket.

A banknaplók és a zárszámadások alapján összeállított táb-
lázat mutatja az elmúlt tíz év fejlesztési kiadásait a csatorna
beruházáson kívül. A forrás a korábbi években a falu értékesít-
hetô vagyonának bevételeibôl származott, amely 2006-ra gya-
korlatilag elfogyott. Az állam csak a kötelezô feladatok folyó
kiadásaira ad normatívát (sajnos arra sem 100%-osan), így a
fejlesztési kiadásokat az önkormányzat a saját adóbevételeibôl
finanszírozhatja, ha jut rá az egyéb feladatok ellátása mellett.
Sajnos még akkor is, ha kötelezô feladat ellátása miatt van
szükség a bôvítésre, mint a tordasi óvoda esetén...

A vagyon értékesítését áttekintve felmerülhetnek kérdések,
mint pl. el lehetett volna-e érni jobb árat is, vagy muszáj volt
több hektár földet 55 Ft/m2-es áron értékesíteni? Az ÉDÁSZ
részvények eladását miért nem lehetett a tôzsdei bevezetés
után lefolytatni, mikor köztudottan megugrik a papír ára, miért
1-2 hónappal elôtte kellett megválni azoktól? Vagy például mi-

ért nem lehetett megtartani a gázvagyont, ahogy Ráckeresztúr
is tette, ahol most a használatért fizetett egy éves bevétel kb.
annyi, mint a hajdani értékesítési ár? Miért nem folytatta az
önkormányzat azt a nagyon jó gyakorlatot, hogy maga mérjen
ki új telkeket, ahelyett, hogy vállalkozók zsebeljék be hasznot
(akkor még volt kimérhetô terület, amit szintén eladtak)? De a
pénz felhasználását illetôen is vannak kérdések: miért mindig
csak egy kivitelezô adott árajánlatot, miért nem lehetett verse-
nyeztetni a vállalkozókat? Biztosan így értük el a legkedve-
zôbb árat? Hogy lehetett az, hogy esetenként milliós nagyság-
renddel túlfutott egy-egy munka, és aztán a felelôsök széttárták
a karjukat, hogy nem tehetnek róla?

Nyilván az idô kerekét már nem lehet visszafordítani, és
most arra kell törekedni, hogy növekedjen, ne pedig csökken-
jen az önkormányzati vagyon. Az új óvoda építésével mind-
annyian ezt a célt valósítjuk meg.

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke

Év Megnevezés Ára Mai ára Kivitelezô
ezer Ft ezer Ft (nagyobb munkák)

(KSH
adatokkal)

1999 Parkoló, út aszfaltozás   5 339     N/A Puhi Tárnok
Új telkek közmûvei   4 995     N/A
Hangya sor csatornázás   2 500     N/A
Iskola vizesedés   1 947     N/A
Önkormányzat felújítás   1 772     N/A
Óvoda tervezés (régi épület átalakítás)      380     N/A
Mûvelôdési Ház süllyedés, gázszerelés      317     N/A
Járdák      282     N/A
Összesen 17 532

2000 Óvoda konyha ebédlô, vizesblokk felújítása 16 409 25 298 Juro-ép
Községháza felújítás   9 510 14 662 Juro-ép
Hozzájárulás a csatornaépítéshez
     (Csillagfürt lakóparkban)   3 300   5 088 OFFMA
Utak, Szabadság utcai rácsos áteresz   2 805   4 324 Puhi Tárnok
Telkek vásárlása (mai Jókai u.)   2 720   4 193
Jókai út kövesút építése   2 112   3 256 Aszfaltén
Posta épület hiteltörlesztés, kamat   2 000   3 083
Iskola fénymásoló, bútor, számítógép   1 772   2 732
Csapadékvíz elvezetés   1 334   2 057 Boróczki Károly
Emeletes ház, Sport u. lakás      764   1 178 Juro-ép
Iskola udvar, lépcsô      712   1 098
Parkoló iskola      622      959 Puhi Tárnok
Áteresz, Posta parkoló      450      694 Puhi Tárnok
Telek vásárlása      450      694
Facsemeték      378      583
Jókai u. közvilágítás      369      569
Almási Balogh Elemér szobor      349      538
Hangya sor terv      100      154
Összesen 46 156 71 159

2001 Posta épület hiteltörlesztés, kamat   3 220     N/A
Emeletes ház festése, vizesedés javítása   3 016   4 378 Mészáros Géza + Juro-ép
Öreghegyi út felújítása   2 942   4 270 Puhi Tárnok, Aszfaltén, RÁFA
     (részben lakossági hozzájárulásból)
Köztéri szobor, park   2 539   3 685
Cifra híd   2 325   3 375 Juro-ép, Baukôker
Közvilágítás fejlesztés, Szabadság utcai kanyar      889   1,290
Temetô kerítés      759   1 102 VAD-ÁSZ 99 Bt., Martonvásár
Sport u., temetô, Hangya sor parkoló      743   1 078
Sport u. lakás, orvos fürdôszoba      655      951 Juro-ép
Földterület vásárlása      613     N/A
Mûvelôdési Ház számítógép, erôsítô      508     N/A
Lôtér kerítés      206      299 VAD-ÁSZ 99 Bt., Martonvásár
Összesen 18 415 24 769

2002 Posta épület hiteltörlesztés, kamat   8 130 11 292
Tornaterem felújítás (új kazán, padló)   3 306   4 592 Juro-ép, Farkas és Társa, Granuflex
Sport utcai szolgálati lakás felújítása   2 620   3 639 Juro-ép
Uszoda terv   1 750   2 431 NÉ-MÓ kft
Öreghegyi út (lakossági forrásból)      787   1 093
Iskola tetôtér terve      787   1 093 Leták és Tamás Kft.

Beruházások az elmúlt tíz évben
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  Vagyonértékesítések bevétele Megvalósult beruházások *** Különbség
(forrás: banknaplók)

1999      16 505   17 532  -1 027
2000     69 884   46 156 23 728
2001     19 946   18 415   1 531
2002     14 117   20 007  -5 890
2003        1 321       9 686  -8 365
2004         3 803            0   3 803
2005         7 545     3 878   3 667
2006     11 641     3 083   8 558

144 762 118 757 26 005

*** pályázati pénzbôl megvalósult beruházások kivételével (önrészre nincs adat)

Megjegyzés: 2006-tól nincs vagyontértékesítés egyrészt azért, mert az értékesíthetô vagyon elfogyott, másrészt az új Képviselô- testület cél-
ja a vagyon megtartása, visszaszerzése, nem pedig a kiárusítása (pl. 2009-ben visszavásároltuk a Takarékszövetkezet területét, amit elôdeink
korábban értékesítettek).

Lôtér felújítás      778   1 081 Juro-ép 
Halastó vásárlása      750   1 042
Szeméttelep hatástanulmány      467      649
Iskola hátsó lépcsô      377      524 Juro-ép
Földterület vásárlása      255      354
Összesen 20 007 27 788

2003 Hozzájárulás a csatornaépítéshez   3 214   4 223 OFFMA
     (Csillagfürt lakóparkban)
Sport u. járda   2 337   3 071 Puhi-Tárnok
Kézilabda pálya   2 000   2 628 Puhi-Tárnok
Temetô világítás      668      878
Óvoda garázs, és táncterem felújítás      526      691
Sportpálya kerítés, kapu      360      473
Földterület vásárlása      359      472
Iskola elôtti járda      222      292
Összesen   9 686 12 727

2004* Nincs fejlesztési kiadás

2005* Iskola tetôtér beépítése (pályázati pénzbôl)   8 750 10 549 Juro-ép
Sportöltözô felújítása (pályázati pénzbôl)   7 520   9 066 Zoltán Bau, HÁZ-GÉP-ÉP, Nagy Zoltán
Település rendezési terv   2 875     N/A Alba Expert
Környezetvédelmi program (pályázati pénzbôl)      800     N/A Glia Kft.
Gépek, berendezések      764     N/A
Szolgálati lakás      239      288
Összesen 20 948

2006* Arany János u. löszfal támaszának építése   9 989 11 235 Geo-Team
     (pályázati pénzbôl)
Iskola tetôtér építése   5 333   5 998 LYNX Kft.
     (pályázati pénzbôl)
Sportöltözô felújítása (pályázati pénzbôl)   3 352   3 770 Zoltán Bau
Telek vásárlása   1 356      N/A
Számítógépek, berendezések   1 038      N/A
Sportpálya öntözôrendszer      563      N/A
Lakoma program      126      N/A
Összesen 21 757

2007** Iskola tûz utáni felújítás (biztosítási pénzbôl)   3 454   3 654 Összefogással
Számítógépek, monitorok, szerver (pály. pénzbôl)   1 087      N/A
Iskola tetô újralécezés, cserepezés      660      698
Petôfi u. lakás felújítása (kistérségi támogatásból)      546      578 Összefogással
Védônôi szolgálat bútorok      529      N/A
Iskola tetôtér fûtésszerelés, parketta      370      391
Községháza új helyiség kialakítása (bérelt helyett)      250      265
Mûv. ház csatorna rákötés      216      229
Összesen   7 112

2008 Játszóhajó építés          0 Összefogással
és járda építés      820 Összefogással
Színpad felújítás      749 Összefogással
Fûkasza vásárlás (pályázati pénzbôl)      290
Óvoda tervezés I. részlete (pályázati pénzbôl)   2 319
Iskola tetôtér felújítás        73
Hangszer vásárlás, Mûvészeti Iskola (pályázati pénzbôl)      282
Védônôi szoba berendezés        24
Összesen   4 557

*Csatornaberuházás nélkül
** Számlanyilvántartás alapján
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ISKOLAI HÍREK

„Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének”

Az én kedves kis falumban - reflektálva Ady klasszikus ka-
rácsonyi költeményére - december 19-én, szombaton délelôtt
tartottuk iskolai karácsonyi ünnepségünket, melyre ebben a
tan-óévben is, az eddigi hagyományokhoz híven a baptista
egyház képviseletében a bodrogi baptista gyülekezet tagjai lá-
togattak el hozzánk.

Minden osztályban az osztályfônökök részvételével meg-
tartott kedves és bensôséges ünnepléssel kezdôdött a nap. Majd
a bodrogi gimnazisták szíveket melengetô mûsorával folytató-
dott, ahol vendégeink színdarabbal szóltak hozzánk, s Istent
dícsérô énekekkel mozgatták meg a tordasi iskola apraját s
nagyját. Bokros László baptista lelkész lélekig ható mély gon-
dolatokkal teli karácsonyi beszédét hallgathattuk meg, majd
baptista testvéreink karácsonyi ajándékát vehették át gyerme-
keink. Az elôadás és az ajándékozás után tanári karunk szere-
tetvendégséggel egybekötött köszöntésre invitálta a baptista
gyülekezet tagjait.

Délután önkormányzatunk vezetôi és munkatársai és mi ta-
nárok közös koccintással köszöntöttük karácsony szent ünne-
pét, áldott és békés ünnepeket kívánva egymásnak. Majd kö-
zösen megtekintettük - nem egy kolléga szemébe meghitt
könnyeket csaló - iskolánk tanulói által és Németh Ildikó veze-
tésével elôadott regös éneket és táncot.

Délután a tanári kar közös és családias hangulatú karácso-
nyán vettünk részt, melyen igazgató úr emberi kapcsolatokról,
az ajándékozás meghittségérôl és szeretetrôl szóló beszéde
után vidám szónoklattal egybekötve egymásnak szánt megle-
petéseinket adtuk át. Majd estébe nyúló kedélyes beszélgetés
vette kezdetét. Karácsonyi ünnepségünket igazi mesébe illô
varázslatos hóesés pecsételte meg.

Szkiba Edit

Lendületesség jegyében

A téli szünet után feltöltôdve, nagy lendülettel kezdtünk ne-
ki idei évünknek is, hiszen már a hónap elején megrendeztük
a 3-4. osztályosaink számára a szép magyar beszéd versenyt,
melynek eredményeit következô számunkban közöljük.

E hónap 11-15-ig lezajlottak a mûvészeti iskola minden
olyan mûvészeti tárgyból tett félévi záróvizsgái, melyeket in-
tézményünkben oktatunk. Január utolsó hetében kerítünk majd
sort az 1-6. osztályos tanulóink mesemondó versenyének lebo-
nyolítására, melyen a magyar népmesék gyûjteményébôl válo-
gatott mesebeszédeket adnak majd elô a gyerekek.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását, melyre a magyar kultúra napján ünnepi mûsorral és
kulturális programokkal mi is emlékezünk.

Elsô félévünk január 15-tel zárul, az osztályozó értekezle-
tekre január 18-án kerül majd sor. Gyermekeink bizonyítvá-
nyukat január 22-én vehetik majd át. Következô szülôi értekez-
letünket január 25-én, alsósainknak délután 17 órától, felsôse-
inknek délután 18 órától tartjuk, melyen kérjük a szülôk minél
nagyobb számban való megjelenését.

Február elején rendezzük idei Ki Mit Tud? versenyünket,
melyekre tanulóink különbözô kategóriákban elôadható mû-
sorszámokkal készülnek.

Február 12-én, pénteken 16 órától tartjuk majd farsangi ün-
nepségünket, melyre a kedves szülôket is szeretettel várjuk!

Szkiba Edit

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

Hajbin Tímea, a Pénzügyi Bizottság elmöke

Százszorszépen szép a tánc
Harminc éves a Százszorszép Táncegyüttes

2009. december 11-én Budapesten a Hagyományok Házá-
ban, illetve 12-én Martonvásáron a Beethoven Általános Isko-
lában „Elmegyek, elmegyek jó messzire…” (mezôkölpényi
népdal) címû gálamûsorral ünnepelték meg a martonvásári
Százszorszép Táncegyüttes harminc éves jubileumát, melyen
mûvészeti iskolánk több végzett diákja is fellépett.

1979-ben alakult, tehát ez évben 30 éves az ötszörösen KI-
VÁLÓ, Fejér Megyei Príma Különdíjas martonvásári Száz-
szorszép Táncegyüttes. Salamon Ferencné 40 éve kezdte meg
pedagógiai munkáját és bevezette iskolai keretek között a nép-
táncot gyerekeknek, ami ma is mûködik mûvészeti oktatás ke-
retében Martonvásáron és környékén. Ebbôl a magból alakult
10 évvel késôbb a felnôtt táncegyüttes, a Százszorszép, mely-
nek táborát késôbbiekben a tordasi mûvészeti iskola diákjai is
utánpótlás formájában szép számban erôsítették.

A Százszorszép Táncegyüttes vezetését 23 éve az ugyan-
csak tordasi kötôdésû Németh Ildikó és Szabó Szilárd vették
át. A táncegyüttes hitvallásához Gyôrffy István etnográfus sza-
vai állnak a legközelebb: „A magyar nép ma is úgy mozog,
mint régen. Táncainkat szóval leírni nem lehet. A magyar tánc
fô jellegzetessége az egyéniség: vagyis ki-ki ereje, ügyessége,
vérmérséklete szerint másképp járja. - Akinek a magyar nép
felé nincsen semmilyen kapcsolata, azok hagyományt nem
ôriznek, gyökértelenségükben minden nemzetközi „modern”
dolgon kapva-kapnak, s nemzeti hagyományokhoz hasonlóan
lemosolyogják. Ez a szellemi és lelki ragály rohamosan terjed.
– Hogy a népi tánchagyomány nemzeti mûvelôdésünk egyik
eleme legyen, általánossá kell tennünk.”

A martonvásári ünnepséget a település nevében Kiss Gá-
bor, martonvásári polgármester, illetve a Tóth Iván nyugdíjas
történelemtanár nyitották meg. Áldozatos munkájukért köszö-
netet nyilvánítottak az együttes mûködéséhez szükséges mun-
kában részt vevôknek, majd ízelítôt kaphattunk a Kárpát-me-
dence és Balkán táncaiból. Fellépett a moldvai muzsikát játszó
Tûz lángja zenekar is, amely a tordasi mûvészeti iskola fiatal-
jaiból alakult Domak Anikó tanárnô ösztönzésére. A legtöbb
táncost megmozgató, kiemelkedô koreográfia volt a Széki la-
kodalmas, mellyel az együttes 1989-ben Százhalombattán ko-
reográfus versenyen elsô díjat szerzett. A mûsor után hajnalig
tartó táncmulatságban folytatódott a két napos ünneplés.

Szkiba Edit
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A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI

A MÛVÉSZETOKTATÁS 2010. évi programtervezete

Január 11-18. Félévi vizsgák
Január 31. Néptáncantológia Bp., Operett Színház (szólista
   néptáncosok fellépése Kerényi Nóra „Pántlikás” és Kalamár
   Botond „Bokrétás” táncosok)
Március 11. „Figurás bérlet” Kalotaszegrôl (1órás ismeretter-
   jesztô mûsor a Hagyományok Házában)
Március 15. Nemzeti Ünnep, Tordas
Március 27-28. Országos Táncháztalálkozó Bp., Papp László
   Sportaréna
Április 1. (csütörtök, utolsó tanítási nap), Húsvéti játszóház
Április 15-18. 20 éves az iskola, gyimesi testvériskola foga-
   dása, mûsor, táncház
Április 28. szerda (várhatóan ez az idôpont) Országos Csopor-
   tos Néptánc Tanulmányi Verseny elôdöntô, Székesfehérvár
Május 10. Hangszer és táncbemutató koncertek (Tordas-Gyú-
ró, iskola-óvoda)
Május 21-25. Csíksomlyó, Gyimes kirándulás
Május 28-29.  Országos Csoportos Néptánc Tanulmányi Ver-
   seny (továbbjutás esetén) döntô, Kecskemét
Június 7-12. Év végi vizsgák. 12. szombat néptánc vizsga ze-
   nészekkel! (Ez egyben a Tordasi Kulturális Nap is!)
Blockflöte verseny (február-március, még nincs kiírva!) Szent-
   endrén
Népdal területi és megyei versenyek (február) Tordason
Augusztus 24-28. VIII. Szûcs Béla Tánctábor

E programmal és egy kalotaszegi István napi köszöntô vers
részletével kívánunk áldott, békés új esztendôt!

„Kedvünk hát derüljön, búba ne merüljön,
És nyelvünk egyformán zendüljön.
Öröm szállja, vígság szállja ma kedvünket.
Bánat árja ne találja víg szívünket.”

Mûvészetoktatás

 KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasók!

Az év vége - év eleje alkalom arra, hogy számba vegyük az
elmúlt idôszak eseményeit, történéseit. Ezt szeretném én is ten-
ni az idei elsô könyvtári hírekben.

Könyvtárunk iskolai könyvtárként is mûködik, és örömmel
mondhatom el, hogy a gyerekek közül sokan rendszeres láto-
gatói. Tanórai keretben is részt vettek, részt vesznek könyvtári
foglalkozásokon. Januárban és februárban a 7. és 8. osztályo-
sok gyakorolták a kézikönyvek (szótárak, lexikonok) haszná-
latát. Tavasszal az elsôsök látogattak el a könyvtárba - ôk most
váltak „igazi” olvasókká, hiszen ekkorra ismerkedtek meg va-
lamennyi betûvel, és önállóan is megbirkóztak rövidebb-hosz-
szabb szövegekkel. A nagycsoportosok szintén a könyvtár ven-
dégei voltak, többen közülük már be is iratkoztak. Ôk azóta
már elsôsök - így még gyakrabban találkozunk.

Május 4. és június 24. között került sor a könyvtár kötelezô
állományellenôrzésére. Szeretném megköszönni kollégáim se-
gítségét a régóta kint lévô könyvek visszaszerzésében, Farkas
Beáta közremûködését a leltározásban, ezért is végezhettem a
munkával a tervezettnél rövidebb idô alatt.
    Az olvasók közül többen éltek a könyvtárközi kölcsönzés le-
hetôségével. Eddig a megyei könyvtár szolgáltatását vettük
igénybe.

Most már olyan szak- és szépirodalom kölcsönzésére is le-
hetôség van, amely nincs meg az állományukban, mert regiszt-
ráltunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe.

Bár 2009 a megszorítások éve volt, szerencsére a könyvek
és folyóiratok beszerzésére meghatározott keret nem változott
az elôzô évihez képest.

Az olvasók igényeit figyelembe véve igyekeztem ezt az
összeget felhasználni. Ajándékozás révén is gyarapodott az ál-
lomány: jó állapotú, eddig hiányzó könyveket kapott a könyv-
tár az olvasóktól. Köszönjük!

Novemberben kedves vendéget köszönthettünk elôadó-
ként: Schäffer Erzsébet újságírót, írót. Legújabb kötetének ak-
kor még csak a borítóját tudta megmutatni. Azóta megjelent a
„Pókfonálon” c. könyv, amelyet az idei elsô ismertetôben sze-
retnék ajánlani. A kötetben szereplô elbeszélések témái min-
dennapiak, de nem tanulság  nélküliek. Mindben ott rejlik a
hétköznapok, az „egyszerû” emberi sorsok különlegessége. Az
egy-egy régi tárgyra (megsárgult fénykép, öreg pipa, kopott
hokedli) esô tekintet emlékfolyamokat indít be - az olvasóban
is.
    Szepes Mária születésének 100. évfordulójától, 2008-tól újra
megjelennek felnôtteknek és gyerekeknek szóló mûvei. A „Vö-
rös Oroszlán” címében egy csodaszerre utal, amely az ólmot
aranyá változtatta, a halálos betegeket meggyógyította, a ha-
landókat halhatatlanná tette. A misztikus történet fôszereplôje
és mesélôje elsô életében a 16. század elején született, és más-
más testben, más-más néven élt századokig. Szepes Mária leg-
régebbi Pöttyös Panni-történeteinek egyike a most megjelent
„Pöttyös Panni és Kockás Peti naplója”. A pöttyös-kockás
napló kétféleképpen meséli el, hogyan zajlott a repülôroller
próbaútja és a pasaréti olimpia.
    Nagyobbaknak ajánlom Böszörményi Gyula „Gergô és az
álomvámpírok” 1. és 2. kötetét. A címszereplô Gergô átlagos
pesti fiú, aki egy öreg bérházban él édesanyjával, annak férjé-
vel és mostohatestvérével, Zsófival. Ám Gergô valójában jóval
több, mint aminek elsôre tûnik: Kende táltosnak, a Révülôk Vi-
lága fôtáltosának utódjaként ô lesz a kiválasztott.

S ha már a vámpíroknál tartunk: nem maradhat ki a felso-
rolásból Stephenie Meyer kultikusnak számító sorozatának 3.
kötete, a „Napfogyatkozás” sem. A mûfaj kedvelôinek még
egy cím: a „Pokoli báléjszakák” öt írónô kisregényét tartal-
mazza, amelyek közös vonása az alaptéma: a titokzatos, káp-
rázatos bál, ahol a ruhaköltemények és maszkok álcájában ha-
landók és más világok bizarr teremtményei múlatják az idôt.

Müller Péter új könyve, a „Gondviselés” minden szeretet-
teljes, bölcs gondolatra, elmélyülésre nyitott olvasónak ajánl-
ható. „Számadás ez a könyv az életemrôl. S mint minden em-
beré: tele van csodákkal. Ezekrôl beszélgetünk. A várakozás
mûvészetérôl, a jövônk sejtelmérôl, a sorsteremtés mágiájáról,
a gondviselésrôl és a szellemvilág segítségérôl.” - írja a szerzô.
 További új könyvekkel, friss folyóiratokkal várok minden
kedves Olvasót 2010-ben is!

Olvasmányélményekben gazdag új évet kívánok!

      Varga Szabolcsné

A MÛVELÔDÉSI HÁZ HÍREI

Új év, újhold, új emberek

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
segítséget nyújtott a munkámhoz. Azoknak is hálával tarto-
zom, akik építô kritikájukkal utat mutattak. Voltak olyan ál-
talam nem ismert igények, amelyeknek egy kulturális szervezô
meg kell, hogy feleljen. A munkám során igyekeztem minden
szempontot figyelembe venni, hogy aki ellátogat a rendezvé-
nyekre, megtalálja azokban a szépséget. Rövid volt az idô, de
sok felejthetetlen pillanatot éltem át, és remélem, hogy önök
is.

Köszönöm a falu vezetôjének, Juhász Csabának, hogy bi-
zalmat adott és támogatott.

Végezetül kérem, hogy szeretettel fogadják  az utánam kö-
vetkezôt és segítsék a munkáját, hogy az az önök örömét és
hasznát szolgálhassa.

Tordas minden lakójának boldog új évet, és jó egészséget
kívánok!

Tisztelettel: Szabó Kata Borbála

A mûvelôdési ház konyhájához szívesen fogadnánk hasz-
nált konyhabútort, még mûködô hûtôszekrényt és gáztûzhelyt.

Köszönettel: Juhász Csaba polgárnmester
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Németi László vagyok, 48 éves,
mûvelôdésszervezô. Párom óvo-
dapedagógus, egy kislányunk és
egy kisfiúnk van. Tatabányán szü-
lettem, ahol 33 éves koromig él-
tem. 5 éven keresztül vezettem
egy ifjúsági klubot, és dolgoztam
a helyi önkormányzatnál, mint
szociális asszisztens. Utána Buda-
pestre költöztünk, ahol családom-
mal jelenleg is lakunk. Következô
munkahelyem a Budapesti Feszti-
válközpont Kht.-nél, majd Pilis-
vörösváron a Mûvészetek Házá-
ban volt. Legutóbb a Függô Szín-

BEMUTATKOZÁS

pad Alapítványnál mûvelôdésszervezô-menedzserként tevé-
kenykedtem.

A Berzsenyi Dániel Fôiskola Bölcsészettudományi Kar
Mûvelôdéstudományi Szakon szereztem mûvelôdésszervezôi
diplomámat. A Rendezvényszervezô szakirány mellett a Tér-
ségfejlesztô szakirányt is elvégeztem. A fôiskolán nagy hang-
súlyt fektettek a közösségfejlesztésre, ami napjaink elidegene-
dett világában külön kihívást jelent a közmûvelôdési szakem-
berek számára. Szeretném közösségi úton, a civil szervezetek-
kel és az aktív helyi polgárokkal feltárni a helyi közösség szük-
ségleteit, azok kielégítésének lehetséges módjait, és elkötelez-
ni a helyieket saját problémáik közösségi megoldására.

Egy-egy település élhetôségét, lakosságmegtartó erejét nö-
veli, ha a kulturális szolgáltatások helyben, könnyen elérhetô
módon, jó minôségben találhatóak meg. Feladatomnak tekin-
tem a szabadidô kulturális célú eltöltése feltételeinek biztosítá-
sát, a helyi kötôdés erôsítéséhez pozitív hagyományok megte-
remtését a közösségi szellem erôsítését. Fontosnak tartom az
alulról jövô kezdeményezések támogatását, civil szervezetek
és öntevékeny csoportok mûködéséhez szükséges feltételek
biztosítását, s minél szélesebb körben történô bekapcsolását a
település kulturális életébe.

Azon fogok munkálkodni, hogy segítsem Tordas kulturális
életének fejlôdését, erôsítsem az összefogást. Ez a munka csak
akkor lehet maradéktalanul sikeres, ha mindenki a lehetôségei-
hez, adottságaihoz mérten hozzájárul. Ezért kérem azokat, akik
éreznek magukban erôt, aktivitást, kreativitást, bátran keresse-
nek meg.

Felhívás!
Kedves Tordasiak!

Szeretném újraindítani a mûvelôdési házban a klubéletet,
ezért kérem azokat, akik aktívan részt vennének valamelyik
szervezôdô csoport megalakításában, keressenek meg engem a
mûvelôdési ház nyitvatartási idejében. A lista nem teljes, bár-
milyen ötletet szívesen fogadok: ifjúsági, hagyományôrzô, ba-
ba-mama, kézmûves, kertbarátok, filmbarátok, egészségvédô,
ezoterikus, színjátszó, néptánc, sakk. Köszönöm segítô együtt-
mûködésüket!

2010. január 7-én véradás volt a mûvelôdési házban. A
rossz idô sem szegte kedvét az önkéntes véradóinknak, szép
számban jelentek meg.  Összesen 21-en adtak vért, közel 10
litert. (4,5 dl /fô). Köszönet nekik, hogy önzetlen segítség-
nyújtásukkal ismeretlen embertársaik életét mentik meg! Egy
személytôl levett vér 3 ember életét mentheti meg, így ôk most
63 rászorulón segítettek!

Nyitva tartás
hétfô: 15-19
kedd: 8-19
szerda: -

csütörtök: 15-19
péntek: 15-20

szombat: rendezvényfüggô
vasárnap: -

 Németi László, kulturális szervezô

    Ráckeresztúr, Sportcsarnok
    január 23. 17 óra

CSEH TAMÁS DALVILÁGA

2009. július 7-i Képviselô-testületi ülésünkön díszpolgári
címet adományoztunk Cseh Tamásnak, aki a díj augusztus 20-
i átadását sajnos már nem érte meg.

December 19-én, a Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében Nagy Gábor Tamás elsô kerületi (Budavár) polgár-
mester felterjesztése nyomán Cseh Tamás dalvilága Magyar
Örökség Díjat kapott.

Cseh Tamás, a Magyar Örökség Díj kitüntetettjeként olyan
híres magyarok társaságába került, mint Teleki Pál, Hamvas
Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Keresztury
Dezsô, Nagy László, Márai Sándor, József Attila, Radnóti
Miklós, Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Teller Ede,
Kandó Kálmán, Balczó András, Egerszegi Krisztina, Hajós
Alfréd, Böjte Csaba, Simándy József, Raksányi Gellért és
Prohászka Ottokár.

A díj átadásakor Hanák Gábor történész, a Századunk cí-
mû, nagy sikerû dokumentumfilm-sorozat rendezôje méltatta a
mûsor narrátorának, Cseh Tamásnak a magyar kultúra érdeké-
ben végzett mûvészi tevékenységét. Az alábbiakban a szerzô
engedélyével közöljük a laudáció teljes szövegét.

Teszár Tamás

Hanák Gábor laudációja
Feladatom a dalvilágról szólni, - a dalok különösségének,

létrejöttének titkára rátalálni. Meg kell idéznünk azt a pillana-
tot, amikor egy vízivárosi albérletben angyalok szálltak át a
szobán. Amikor, majd negyven évvel ezelôtt visszavonhatat-
lanul találkozott Bereményi Géza és Cseh Tamás... Felnôtt em-
berek voltak, lelkükben gyermeki sérülésekkel, melyek soha
meg nem gyógyulhattak. Benne éltek, kiszolgáltatottjai és él-
vezôi voltak a konszolidációs dagonyának. Azoknak a 60-as
éveknek, amely Bibó szavával élve olyan volt, mint a méz... de
elôrehaladni nem lehetett benne... Igaz a kor közgazdász csa-
patai - a Dimitrov-téri fiúk - szívesebben hallgatták a szabad
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világ vállveregetô megnevezését a legvidámabb barakkról, el-
fogadva, hogy a láger örök és alapjaiban megváltoztathatat-
lan...

Be nem vallott sajátossága volt a kornak, hogy egy társa-
ságba járt az udvari értelmiségi és a kontesztáló szuverén Kí-
vülálló... És ma már tudjuk milyen nagy morális árat fizettünk
ezért...

1970-ben egy rendszeretô rajztanár és egy olasz-magyar
szakot végzett fiatal író, Bereményi Géza találkozott, aki, ép-
pen szinkrondramaturg a filmgyárban, zsebében elsô kötete: A
svéd király. A rajztanár és indián Cseh Tamás már nem kezdô,
dalaival szerepelt játékfilmekben, és ebben az idôben lesz Jan-
csó Miklós filmjeinek emblematikus dalnoka.

Barátja a képzômûvész-filmes Erdély Miklós, aki a fennál-
lót soha el nem fogadta... ekkoriban példaképe a festô-zenész
Baksa-Soós János, a kor kultikus alakja, és még sokan, akik a
szabadság kis köreiben közlekedtek...

A dalok születését, az Iskola utcai albérletben, legendák
övezik. A legendák forrása az emlékezet. Az emlékezet, mely
éppoly törékeny és töredezett, mint a levéltári dokumentumok,
már ami fennmaradt a keletkezett nagytömegû irategyüttesbôl.

Ez alkalommal a történetek végeredményérôl, a dalokról
kell szólnunk, a dalok világáról, Bereményi Géza és Cseh Ta-
más érzékenységérôl, arról, hogy a zene, a szöveg és az elôa-
dás egy új minôséget teremtett. Kezdetben Cseh Tamás szemé-
lyes jelenléte teremthette meg a dalok világát, meg a kalózfel-
vételek kalózmásolatai, hiszen majd csak évek múlva jelenik
meg az elsô album, a Levél nôvéremnek, a zenésztárssal, Má-
sik Jánossal közösen, majd új lemez egyedül, aztán közösen,
ha megszakításokkal is, de a lemezek, CD-k, DVD-k sora kö-
veti az elsôket, és reméljük nincsen utolsó... A helyszínek sem
elsôsorban koncerttermek, hanem a színház. A hetvenes évek
elejétôl a Huszonötödik Színház, majd a Várszínház, és a nagy
korszak majd két évtizeden át a Katona József Színház, végül
az utolsó menedék, a Bárka színpada.
 A mintegy negyven év alatt a dalok tárgya a szabadság.
Minden szó, minden hangsúly, minden akkord önmagán túl va-
lami mást is jelent, és ennek megfejtése sok áttétellel, réteggel,
ha szimbolikusan is: a szabadságszeretô ember vallomása.

A dalok közege a történelem, ahogy azt csak a legnagyob-
bak értelmezik, a múlt a jelenbe fut és a jelen érthetetlen e szá-
lak felfejtése nélkül.

A históriás énekek, a kuruc dalok, a népdalok, a country, a
nagyvárosi mûdalok. A klasszikusok magabiztosan simulnak
az eszköztárba. Igen, Balassi Bálinttól a 20. század költôin át
Karády Katalinig, a tegnapelôttôl a tegnapig, minden lehet tár-
gya ennek a világnak... Szíveikben meg nem alkuvón hordoz-
zák 1956 emlékét, és míg a forradalom elôtt, az ötvenes évek
elején, Illyés Gyula korszakos próféciájában - amelyet akkor
az íróasztalnak fogalmazott - pontos volt, és ismételte annyi-
szor ahányszor csak lehetett: „hol zsarnokság van, ott zsarnok-
ság van”...

Az 56-os forradalom után az elfojtott emlékezet, ha nyilvá-
nosságot akart, akkor csak szimbolikusan szólhatott, énekelhe-
tett a kiúttalanságról...

De a dalok világa nemzedékek számára a szimbólumok
nyelvén azt jelentette: „ahol nincs szabadság, ott nincs szabad-
ság”. Az igaznak katartikus kimondása mindig felszabadító
erejû, még ha tudtuk is akkoriban az alkalmi helyeken is, az
Egyetemi Színpadon is, hogy ez az életérzés csak egy estére
szóló érzete a szabadságnak... Barátságunk 40 éve olyan volt,
mint a búvópatak, nem volt se látványos, se folyamatos, de a
válságok idején nagy erôvel tört elô.

Amikor nemigen születtek dalok. Volt ilyen fájdalmas idô-
szak a nyolcvanas években, és kevésbé köztudottan a kilencve-
nes évek második felében is. Ekkoriban lett ô a Századunk
egyik nagyszerû moderátora, egészen a Századunk haláláig.

Csak azért hozakodok elô ezzel az akár személyesnek ne-
vezhetô mozzanattal, mert tudom, Cseh Tamásnak is kedves
volt a Budai Vár, ahol dolgoztunk az újabb és újabb epizódo-
kon. És e munka a dalok világának forrásvidékére is fontos
adalékkal szolgált. A negyvenes évekbeli filmhíradók elemzé-
se közben derült ki számomra, hogy a könyvespolcomon lapu-
ló testes szociográfia, melynek címe: Tordas, a szövetkezeti
mintafalu: valójában Cseh Tamás elsô tizenhárom évének,

meghatározó színtérének dokumentuma. A bevezetôben koráb-
ban átfutott mondat - „...A mintafalu intézkedéseinek szálai a
mintatelep vezetôjéhez, Cseh Ferenchez futottak, aki sokszor
úttörô munkájával nagy érdemeket szerzett...” - igen, ô a dal-
nok édesapja, aki a Hangya szövetkezet körzetvezetôje volt.
Fiát emiatt csúfolták késôbb körzônek.

Erdôszéli szükséglakásba kerültek... és a mama, - ahogy
gyermekei hívták „anyuka”, ’56 nyaráig volt - kitelepített
„nagyságos asszony”. Sebek, mit ôriztek halálukig.

A vég a dalok világának érvényességén mit sem változtat.
Fájdalommal, méltón viselte sorsát, - családja önfeláldozó se-
gítségével - becsülettel megôrizte a „csehtamási” dalok tiszta-
ságát.

Hanák Gábor, 2009. december 19.

RENDÔRSÉGI HÍREK
Az otthon biztonsága minden idôben a legfontosabb dolgok

közé tartozott. Ez az a hely, ahol mindenkinek - legyen bármi-
lyen korú, helyzetû - biztonságban kell éreznie magát, és ha
esetleg elhagyja azt, akkor sem szabad, hogy megszerzett javai
a bûnözôk könnyû zsákmányává váljanak.

Hogyan kerülhetôk el azok a veszélyforrások, melyek által
bûncselekmények áldozatává válhatnak?

Bár a rendôrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bûn-
cselekmények áldozatává gyakrabban válnak idôskorúak, szin-
te minden korosztály részére fontos az aktív védekezés. Napja-
inkban egyre nagyobb szükség van bûnmegelôzô módszerek,
magatartás alkalmazására. Mi magunk is sokat tehetünk biz-
tonságunk, értékeink megóvása érdekében.

A legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények
jelentik, elsôsorban a lopás, betöréses lopás, besurranásos lo-
pás, trükkös lopás, csalás, sikkasztás, rablás.

Az ünnepek elôtti idôszakban több bejelentés érkezett be-
surranásos esetekrôl. Ez a bûncselekmény sajnos nappal is elô-
fordulhat, elsôsorban családi házaknál és földszinti lakások
esetében.

A téli hónapok kapcsán elôfordulhat, hogy faárusok jelen-
nek meg az Önök otthonánál, és jóval olcsóbban kínálják meg-
vételre az árut. Érdemes körültekintônek lenni, mert lehet,
hogy lopott árut vásárolnak meg, másrészt a késôbbiekben
kiderülhet, hogy a megvásárolt fa mennyisége kevesebbnek bi-
zonyul a megvásárolténál. Gyakori az olyan eset is, hogy árus-
nak álcázzák magukat a besurranó tolvajok.

A bûncselekmények megelôzése érdekében:
- Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó ajtó mindig legyen zárva, még
akkor is, ha a lakásban, vagy a kertben tartózkodnak!
- Ajtóérintkezô segítségével a belsô folyosón elhelyezett bim-
bam csengô jelzést adhat arról, hogy valaki belépett a házba.
- A földszinti ablakokra célszerû zárat és rácsot szereltetni.
- Az értékeiket még a lakásban se hagyják elôl, lehetôség sze-
rint zárt lemezkazettában tartsák ezeket!
- Óvakodjanak az idegenektôl, ne nyissanak egybôl ajtót, ka-
put! Célszerû használni a kitekintô-optikát. Ha beengedik ôket,
legyen Önökkel egy rokon vagy szomszéd!
- Legyenek óvatosak a különbözô ürüggyel bekéredzkedôkkel,
házalókkal! Ne engedjék be ôket a lakásba, még akkor sem, ha
megvételre ajánlják termékeiket! (A közelmúltban több eset-
ben próbáltak elkövetôk bejutni házakba, akkumulátorok meg-
vételre kínálásának trükkjével. A hivatalos személyektôl kérje-
nek minden esetben igazolványt bebocsátás elôtt!
- Aki rosszullétre hivatkozik, számára hívjunk mentôt vagy irá-
nyítsák a közeli orvosi rendelôbe!
- A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe,
pénzintézetbe küldjék!

Ha gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rend-
ôrséget a 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívják se-
gítségül szomszédaikat, rokonaikat! Hívják a Gárdonyi Rend-
ôrkapitányságot a 22/355-003-as telefonszámon!

Amennyiben mégis megkárosították, Önöket, tegyenek fel-
jelentést, megadva a fontos információkat az illetékes nyomo-
zóhatóságnak!
                                      Tisztelettel: Gárdonyi Rendôrkapitányság
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Gyere, legyél bajnok!
Asztalihoki bajnokság,

TORDAS KUPA
Asztali jégkorong bajnokság Tordason, a mûvelôdési ház-

ban. Várunk sok szeretettel 2010. január 31-én, vasárnap!

Az Asztali Jégkorong Szövetség és a Tordasi Önkormány-
zat 2010. évben elôször rendezi meg a tordasi országos asztali
jégkorong bajnokságot, amelyre sok szeretettel meghívjuk a
község valamennyi játékos kedvû lakóját. Legyen akár gyer-
mek, fiatal, leány, felnôtt, jöjjön! A részvétel a fontos, a játék
a lényeg! Mindenki játszik mindenki ellen. A kezdôknek, éle-
tükben elôször asztali jégkorongozóknak külön kategória.

A versenyen való részvétel díjtalan, ajándék ebédet biztosí-
tunk. Az éhesek svájci sajtfondüt kapnak. A rendezvény egész
ideje alatt terített asztallal várjuk a játszani szeretôket.

A verseny kezdete 2010. január 31., vasárnap  reggel 9 óra
30 perc, Tordas, mûvelôdési ház. Regisztráció. A profi ver-
senyzôk 10 órakor kezdenek játszani egymás ellen. A kezdôk,
amatôrök 11 óra 15 perckor.

A versenyen legjobb amatôr kölyök, fiú, lány, junior, fel-
nôtt, férfi, nô kategóriában hirdetünk gyôzteseket. Kérjük elô-
zetes nevezésüket!
Nevezni lehet: www.asztalihoki.hu internetes oldal forumán:
Tordas Kupa 2010.
(http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=majsz&id=12632
43661)

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik lehetôvé te-
szik, hogy ez a verseny ingyenes lehessen: a Tordasi Önkor-
mányzatnak, a Green House Energy Kft.-nek és a Receptor-
portál Sajtfondü Boltnak.

A verseny ideje alatt egész nap tájékoztatást lehet kapni
családi házak és intézmények megújuló energiával történô
fûtésérôl, a Green House Energy Kft. jóvoltából.

A verseny szervezôi nevében: Burján Zsolt, Magyar Asztali
Jégkorong játékszervezôje, telefon: 20/4561662,
email: klickenkauf@yahoo.de

www.asztalijegkorong.hu, www.asztalihoki.hu
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RECEPT

Az év vége az összegzések, fogadalmak idôszaka. Össze-
geznek, kihirdetik az év legjobbjait a kultúra, a tudomány és a
mûvészet területén, megválasztják az év könnyûzenészeit, spor-
tolóit.

Irigykedünk.
Mit sikerült nekünk megvalósítani a szilveszteri koccintásnál

megfogadottakból?
Nem vagyok az a fogadkozós típus, az idei karácsonyra is

fogadkozás nélkül próbáltam készülni. Felesleges fogadkozni,
hogy az idén nem eszem dugig magam az ünnepek alatt, ha ott
a terülj-terülj asztalkám. Így ésszel közelítettem, meg sem vettem
azokat az alapanyagokat, amibôl készülteket csak én enném.
Gondoltam, hátha sikerül plusz kilók nélkül zárni az ünnepet.
Sikerült, ugyan segítségemre volt egy kósza vírus és minusz két
kilóval zártam az évet.

Szilveszterkor sem fogadtam meg semmit, csak elképzeltem...
Jó lenne nyáron megmászni a tihanyi ôslevendulást anélkül,
hogy elérjen az infarktus és feltekerni a tordasi dombon bicajjal
úgy, hogy nem szállok le a nyeregbôl. Maga lenne a tökély, ha
a legnehezebb sebességfokozatban tenném mindezt. (Majd be-
számolok.)

Ételajánlóval készültem, majd azt gondoltam, az elmúlt év
januárjában könyvet ajánlottam, nem véletlenül. Ugyan nincs
még itt a böjt ideje, ahogy elnézem a körülöttem élôket, nem
árt a pihenô a gyomroknak.

Tehát könyv

Különös kapcsolatom van a csokoládéval. Pár évvel, jó pár
évvel ezelôtt, még nem volt ilyen választék csokimikulás terén.
A sírás kerülgetett mikor az óriás csokimikulás talpán lévô
címkén megláttam a piros betûket. Pirossal jelölték az ét, és kék
betûkkel írták a tejcsokoládé címkéket a mikulások, húsvétkor
a nyulak, kacsák és bárányok talpán. A sorsuk a pirosbetûsöknek
ugyanaz lett, mentek a háromszárnyú dupla ablak közé, a huzat-
fogó kockás takaróra, dicsekedni. Elindult a verseny a szomszéd
gyerekekkel, kinek hozott többet a mikulás (felnôtt fejjel, kinek
nagyobb a rokonsága). A szerencsések egy napsütötte téli napon,
maguktól folytak ki az ablak közül, a pechesebbek a máglyán
végezték. Máglyarakás vagy zserbó tetején. Az új kor vívmánya
a hôszigetelt ablak. No nem a két üveg közti egy centi akadályoz
meg, hogy kitegyük dicsekedni a csokikat. Megesszük. Mindet.
A sajátot és a másét is. (Emma a Kingáét! Is.)

A könyv pedig amit két bon-bon között lapozgathatunk: A
csokoládé a boldogság forrása, kiadja a HVG Rt. 2001-ben.

A következôképpen ajánlják. Ebbôl a könyvbôl megtudhatjuk,
hogy honnan ered a csokoládé, ki fedezte fel, és nemesítette
meg, ki hozta be Európába és terjesztette el, sôt azt is, hogy
miként állítják elô. Az olvasó egy idôn és téren átívelô utazás
során egyik ültetvényrôl a másikra haladva fedezheti fel magának
az ízek világát az olasz giandujától a belga pralinéig, a hollandiai
tejszínes, forró csokoládétól a svájci krémcsokoládéig. Olyan
könyv ez, amelynek szerzôi végre érdemeinek megfelelôen írnak
a csokoládéról, az ízek pantheonjában kínálva helyet neki. A
kötet végén a pompás csokoládé recepteken kívül megtaláljuk
a világ legjobb csokoládéfôzôinek címét, (magyart is), a legis-
mertebb csokoládémárkák felsorolását, valamint a csokoládé
múzeumokat.

Nem egy új könyv a könyvesbolt polcain, és itt hívnám fel
a figyelmet a régen kiadott könyvekre. Manapság, ha belépek
egy könyvesboltba, ki sem látok az ételkészítéssel kapcsolatos
könyvek közül. Színesek, csábítóak. A rendszerváltáskor sok
nyugati könyv jelent meg. Akkor fájó szívvel tettük félre ôket,
hiszen a csodás süti és fagylalt költeményeket nem tudtuk re-
produkálni dekorációs alapanyagok híján. Manapság viszont
szinte mindent megkapunk, érdemes újra lapozni, mesés rá-
csodálkozásokban lehet részünk.

Kellemes lapozgatást és sikeres új esztendôt kívánok!

Kunsági Gabi

A FELJELENTÉS ANATÓMIÁJA�

A Tordas Értékei 2009. novemberi fél számában Cifka Já-
nos neve alatt a fenti címmel megjelent írást bizonyára sok ol-
vasó érezte fölöttébb kuszának az olvasáskor. Nem érdemes
azonban elkeseredni, a hiba nem az olvasók készülékében van.

A cikkben egy sértôdött ember értekezett a feljelentésrôl,
mint jogi aktusról, az ártatlanság vélelmérôl, valamint megpró-
bálta felsorolni, hogy mi motiválhatja a feljelentôt. A feljelen-
tést magát negatív tettként mutatja be, pedig nagyon fontos
szerepe van az igazságszolgáltatásban: a hatóság legtöbbször
feljelentés révén szerez tudomást egy-egy cselekmény elköve-
tésérôl. Enélkül az egyik legfontosabb törvényünk, a Büntetô
Törvénykönyv - amely a társadalmi együttélés alapszabályait
rögzíti - értelmét vesztené, hiszen pontosan a feljelentés nyo-
mán indul be az igazságszolgáltatás gépezete.

Feljelentést teszünk, ha betörnek a házunkba, ha feltörik
vagy megrongálják az autónkat, ha úgy érezzük, hogy rágal-
maznak, stb. A motiváció általában egyszerû: szeretnénk, ha
megtalálnák és felelôsségre vonnák a tettest. A sértetten kívül
egyébként a társadalomnak is az az érdeke, hogy ne lehessen
következmények nélkül bûncselekményeket elkövetni.

Bizonyára ez motiválta Cifka úr egyesületi harcostársait, az
elnökség tagjait is, amikor büntetô feljelentéseket tettek: a volt
jegyzô a volt pénzügyi elôadó ellen, Szollár László pedig elle-
nem.

Az ember általában mérlegelheti, hogy tesz-e feljelentést,
de a Büntetôeljárásról szóló törvény 171. § (2) bekezdése értel-
mében „a hatóság tagja és a hivatalos személy... köteles a ha-
táskörében tudomására jutott bûncselekményt - ha az elkövetô
ismert, annak megjelölésével - feljelenteni.” Mivel a Btk. a hi-
vatalos személy fogalmának leírásánál a helyi önkormányzati
testületek tagját is megemlíti, mérlegelési lehetôségünk sincs
abban a tekintetben, hogy tegyünk-e feljelentést.

Testületi üléseken vissza-visszatérô téma, hogy mi, új kép-
viselôk mindenkit, mindenért, alaptalanul feljelentünk. Ha már
szóba került, vegyük lajstromba az indított eljárásokat!
1. Közokirathamisítás és sikkasztás bûntette

feljelentô: Teszár Tamás fegyelmi vizsgálóbiztos
- az ügy jelenleg a Székesfehérvári Városi Bíróságon van,
elsôfokú ítélet február közepén várható

2. Hamis tanúzás vétsége (fegyelmi eljárásban)
feljelentô: Teszár Tamás fegyelmi vizsgálóbiztos
- az eljárást az ügyészség megszüntette, mivel nem bizo-
nyítható a cselekmény elkövetése (ártatlanság vélelme, 
Cifka úr!)

3. Hûtlen kezelés bûntette
feljelentô: Juhász Csaba polgármester
- a nyomozást a Fejér Megyei Rendôrfôkapitányság Gazda-

  ságvédelmi Osztálya végzi
4. Jogosulatlan gazdasági elôny megszerzése

feljelentô: Állami Számvevôszék
- a nyomozást a VPOP folytatta le, elkészült a vádirat

5. Közokirathamisítás bûntette
feljelentô: Dr. Matota Kornél körjegyzô
- a rendôrség vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek
Eddig a „hivatalos” ügyek, van azonban néhány nem köte-

lezôen indítandó ügy is.
6. Rágalmazás vétsége (téglagyári népszavazással kapcs.)

feljelentô: Hajbin Tímea, dr. Rákosi Miklós, Juhász Csaba,
Teszár Tamás
- az ügyet lezárták, mert nem állapítható meg az elkövetô 
személye

7. Rágalmazás és visszaélés személyes adattal vétsége
feljelentô: Teszár Tamás
- a nyomozást a Bicskei Rendôrkapitányság végzi
A felsorolásból látható, hogy az ügyek egy részében (1-5.)

nem volt lehetôségünk arra, hogy mérlegeljük, tegyünk-e felje-
lentést, ráadásul ezek mind közpénzzel kapcsolatosak. A 6-7.
pontban leírtakban az a közös, hogy képviselôket ért rágalma-
zás miatt indultak, márpedig a képviselôk becsülete a közösség
szempontjából is fontos, hiszen nekünk el kell nyernünk a vá-
lasztók bizalmát ahhoz, hogy a közösség érdekében munkál-
kodhassunk.

Teszár Tamás alpolgármester
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Ahhoz, hogy egy közösség a jövôjét helyesen építse, ismer-
nie kell a múltját. Megélt emlékeimet írom le azok számára,
akik a közelmúltban lettek Tordasiak. A Kisbíró elôzô számai-
ban az ötvenes évekig történtekrôl számoltam be, most az ötve-
nes évek következnek.

Ezekben az években egy új, az addigi gazdasági és világ-
nézetet felváltó irányba indult el az ország. A magángazdasá-
gok az állam által támasztott hatalmas terheket igen nehezen
tudták teljesíteni. Az állam megkezdte az emberek önálló gaz-
dálkodását közösségi alapokra helyezni. Az egyéni alapokon
nyugvó, dán mintájú Hangya szövetkezeti formát szovjet típu-
súra kívánták átalakítani, sok esetben kényszerítéssel. Az em-
berek az igavonó állataikat, gazdasági felszereléseiket, meg-
munkált földjeiket vitték be a közös gazdaságba, ellenszolgál-
tatás nélkül. A megalakult termelôszövetkezetben ún. munka-
egységben (értéke kb. 20-25 Ft) elszámolt munkabérért dol-
goztak a tagok, melynek elszámolása a gazdasági év végén tör-
tént. A tagok egy kataszteri hold (kb. 5700 m2) területet kaptak
saját (háztáji) megmûvelésre.

A Hangya Szövetkezet által megépített épületek tulajdon-
joga a következôképp alakult: a központi rész (vezetôképzô fô-
épület, magtár, gazdasági épületek) állami tulajdonba kerültek.
A faluban lévô bolt, tejcsarnok és italbolt a frissen megalakult
ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet), a
kultúrház, az orvosi rendelô, az óvodát és a tornatermet magá-
ba foglaló épület a község kezelésébe került. A település ellátá-
sát az ÁFÉSZ egységeken kívül néhány magánvállakozás biz-
tosította.

A kereskedelem, a földmûvelés és az ipar egyénibôl közös-
ségivé alakítása megváltoztatta Tordas arculatát, sokak számá-
ra komoly megrázkódtatást okozva. Késôbb megindult a még
nagyobb egységek kialakítása (a mai globalizációhoz hasonló-
an). Elôször az erdômajori és a tordasi tsz-t vonták össze, majd
egyesítették a gyúróival. A jól mûködô helyi ÁFÉSZ-t a mar-
tonvásárihoz csatolták. Ezekkel a lépésekkel a döntési jogok

nagy részét elvonták a helyiektôl.
 A mezôgazdaságban, mivel a belépés nem volt 100 száza-

lékos, megindult a földterületek táblásítása. A kívülmaradók
földjét a peremterületeken, sokszor a falutól 2-3 km-re jelölték
ki, így végül ôk is megadták magukat.

Egy személyes élményt szeretnék megosztani önökkel
1957-bôl. A tsz-t szervezô ipari munkások és járási pártbizott-
sági tagok egy este megjelentek nálunk. Nagyanyám - vacso-
raidô lévén - nekik is megterített, és megkínálta ôket, amit ôk
el is fogadtak. Szóba került a jövetelük célja és elmondták, mi-
lyen jó lesz, ha az egész határt egy tagban, gépekkel mûveljük
majd, és így több idô jut majd másra. Nagyanyám nevetve azt
válaszolta nekik, hogy egy új Bábel tornyát építenek. Egyet
Isten már lerombolt, és összezavarta az emberek nyelvét, hogy
ne értsék egymást. Ôk nevettek rajta, amikor azt mondta, hogy
Isten ezt is le fogja rombolni, mert az ô akaratával nem egye-
zik. Nagyanyám jóslata azóta beteljesült.

Amikor a termelôszövetkezetté kovácsolás végül megtör-
tént, a falu határának arculata gyökeres változásnak indult. A
gépek, traktorok, növényvédô repülôk, helikopterek bevetése
során megszüntették a mezôvédô erdôsávokat, átlátható, nagy,
fátlan területté változott az egész határ.

A szemléletváltozásnak áldozatul esett az akkorra komoly
fejlôdésnek indult Erdômajor is. Köves út épült az addigi föld-
út helyett, általános iskolát, vegyesboltot, italmérést, sporte-
gyesületet, sportpályát létesítettek és mûködtettek már, amikor
a major halálos ítélete megszületett. Az ott élôk részben Tor-
dasra, részben a környékbeli településekre költöztek. Ennek a
tordasi erdô esett áldozatul, mivel fokozatosan felszámolva la-
kóterületté alakították.

Az akkori elképzeléseknek megfelelôen a szôlôterületeket
az Öreghegy egy részére szorították vissza, maximum 40 négy-
szögöl területet mûvelhetett egy-egy szôlôsgazda.

Varga Sándor

Tordas II. világháború utáni története

Az 1884-ben készült térképen szaggatott vonallal jelöltem az erdô határát. A Sport utca és a Somogyi Béla utca, valamint a kö-
zöttük elhelyezkedô telkek késôbb kerültek a térképre, az Arany János utca még nincs jelölve.

Teszár Tamás

kastély

m
artonvásári út

rk. templom

magtár

Sajnovics tér

Hangya sor

Szab
adság

 út
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A legnagyobb érték az emberi élet!
A

tordasi
defibrillátoros csapat

a nap 24 órájában, felkészülten
várja segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99

Szilika-Iván Emôke és Sáfián Fanni kez-
deményezésére elindult Tordason a Nulla
Hulladék program, amelynek célja a tele-
pülésen keletkezô hulladék mennyiségé-
nek csökkentése; ezáltal környezetünk ter-
helését, valamint a szemétszállítási díjat is
csökkenthetjük.

Mit teszünk magunkért és gyermekeinkért? -

Önvizsgálat, önnevelés, nevelés

A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:
- Mondd, Mester, adnál valamilyen tanácsot nekem a gyerek-
neveléshez? Gondjaim vannak…
- Változtass a hozzáállásodon! Ne ôket neveld, hanem maga-
dat! Hiszen tudod, hogy amíg kicsik, utánoznak, amikor meg
nagyobbak, példát/példaképet keresnek – válaszolta a Mester.
Aztán hozzátette:
- A nevelés nem beszéd, hanem tett kérdése.

Sok szó esik manapság a nevelésrôl. De hogyan gondolha-
tunk nevelésre, amikor a saját neveltetésünk egyáltalán nem,
vagy csak részben készített fel arra, hogy mást neveljünk?

Amikor vagy a sérüléseinket adjuk tovább, vagy olyan
mélyre zárjuk el azokat magunkban, hogy csak akkor jövünk
rá, velünk is baj van, amikor csôdöt mond a nevelésünk, és el-
kezdjük a hozzá vezetô okokat vizsgálni? Jó, ha ezt egyáltalán
megtesszük, és nem a másikban keressük és véljük megtalálni
sikertelenségünk okait.

Az önnevelésrôl, önfejlesztésrôl, önmegvalósításról is sok
szó esik. Ugyanakkor lényegesen kevesebb nyilvánosságot kap
az önvizsgálat, ami egyértelmûen megelôzi az önnevelést. Az
önmegvalósítás önvizsgálat nélkül általában óriásira nôtt,
egyenesen felfújt egót eredményez. Az önvizsgálat viszont
sokszor negatív gondolatokhoz, érzelmekhez vezet, amelyek
idôvel erôsebbé válnak a jobbulás/jobbítás szándékánál. A
negatív visszajelzés az egyik véglet, ami gyengít minket, az
erôszakos, pusztán akarattal végigvitt önmegvalósítás meg a
másik véglet, ami önzôvé tesz, és nincs tekintettel másokra.

Hogyan ôrizzük meg hát a középutat a két véglet között
úgy, hogy mégis fejlôdünk, jobbítunk magunkon, és alkalmas-
sá tesszük magunkat arra, hogy képesek legyünk eredménye-
sen gyermekeket nevelni?

Eleinte az önvizsgálattal és az önneveléssel érdemes foglal-
koznunk, hiszen mit sem ér a nevelésünk, ha nem vagyunk hi-
telesek. A hitelesség saját önnevelésünk látható eredménye.
Többet mond minden szónál. Követhetô is, mert az, amit vé-
gigjártunk, majd életformánkká tettünk, módszerré válik, aztán
ekként tovább is adható. A módszer válhat gyermekeinknél is
életformává, miután átadjuk nekik, s ez jó esetben egész éle-
tükön keresztül megoldásokhoz segíti ôket szinte minden
problémájukban.

Azt gondoljuk, hogy gyermekeinket boldogulásuk érdeké-
ben iskoláztatnunk kell, nyelvre, zenére és sok egyébre tanít-
tatni, majd felsôbb iskolai végzettséghez, lakáshoz juttatni ôket
bármi áron, hisz ez a kötelességünk. (Ez a „kötelesség” olyan
mértékben leköti minden erônket és idônket, hogy gyer-
mekünk azt hiszi, nem szeretjük, hiszen nem veszünk részt az
életében, ezért lassan magányossá és boldogtalanná válik. Mi
meg azon kesergünk, milyen hálátlan.) Ezzel együtt mindezt
megtehetjük, és lehet, hogy dicséretes az erôfeszítésünk, de az
is elôfordulhat, hogy problémák forrásává válik a késôbbiek-
ben.

Ha panaszkodunk, hogy mindent megadtunk gyermekünk-
nek, és öregségünkre mégsem törôdik velünk, akkor kérdezzük
meg magunktól, hogy elláttuk-e azt a mindennél lényegesebb
feladatunkat, amiért hozzánk került ez a felnevelendô élet, ele-
get tettünk-e annak a kötelezettségünknek, ami minden másnál
elôbbre való, nevezetesen megtettük-e azt, hogy olyan karak-
terré formáltuk törôdéssel és szeretettel, ami a kezdetektôl
egészséges önbizalomhoz, egyensúlyra törekvô önvizsgálat-
hoz, döntéshozáshoz, problémamegoldáshoz segítette ôket.
Ezek azok a tulajdonságok, képességek, amelyekre nekünk is
szükségünk van, és ezeket kell továbbadnunk a gyermekeink-
nek, akiket felnevelünk.

Ha olvasod ezt az írást, kedves együttgondolkodó szülôtár-
sam, (bocsáss meg, amiért egyszerre elkezdtelek tegezni, hisz
annyira közös a feladatunk), többféle reakciód is lehet az eddig

leírtakkal kapcsolatban. Lehet, hogy valami ilyesfélét gon-
dolsz: - Hiszen engem így neveltek… De jó! Szinte elfelejtet-
tem már!

Az is lehet, hogy elkezdesz emlékezni, milyen volt a saját
gyermekkorod. Hogyan neveltek? Milyen volt a szüleiddel él-
ni? Aztán milyenné váltál?

De az is elôfordulhat, hogy felsóhajtasz: - Bárcsak így ne-
veltek volna engem is! Akkor most nem lenne ilyen nehéz az
életem. Szinte azt sem tudom, mit tegyek. Hova forduljak?
Leginkább tartok mindentôl… Vagy mindenkitôl? Talán túl-
zottan be is zárkóztam emiatt.

Bármit is gondolsz, egy biztos: jó, ha megvizsgálod életed
négy területét. A négy terület érinti a gondolkodásodat, az ér-
zelmeidet, a szándékaidat, vagyis a tudati mûködéseidet. Ezen
kívül a kommunikációdat és a tetteidet is.

folyt. köv.
Szerzô: Frank Zsófia természetgyógyász

Nulla Hulladék program Tordason

A program elsô lépéseként december 12-13-án önkéntesek
segítségével megtörtént a lakossági kérdôíves felmérés. Az ön-
kéntesek munkáját Fanni szervezte, irányította, a kérdôívet a
program elindítója, a HUMUSZ Hulladék Munkaszövetség ké-
szítette, a plakátok nyomtatását és kihelyezését Emôke vállal-
ta. Az önkénteseket az elsô nap reggelén Fannival és Ferenczi
Attilával (HUMUSZ) tájékoztattuk a felmérés céljáról, a kér-
dések pontos tartalmáról, valamint a település hulladékgazdál-
kodását érintô tudnivalókról. A felmérés célja feltérképezni,
hogy a település lakossága hogyan látja a települési hulladék-
gazdálkodás helyzetét, megismerni a lakosság elvárásait, szo-
kásait. A kérdôív kiértékelése a településre szabott Nulla Hul-
ladék terv elkészítésének alapja. A kérdôíves felmérés eredmé-
nyeinek összefoglalását a Kisbíró hasábjain is közzétesszük.

Köszönjük mindenkinek, aki segítette az önkéntesek mun-
káját, és részt vett a felmérésben. Külön szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik hétvégéjüket feláldozva felkeresték
Önöket otthonaikban: Báhidszki Lea, Csizmazia György, Ko-
vács Mónika, Kovács Rebeka, Molnár Fábián, Nagy Gábor,
Sáfián Fanni, Sáfián  Lajosné, Vass Bence tordasi lakosok, va-
lamint három budapesti egyetemisa: Kapos Bálint, Ádám Esz-
ter és Bajzák Krisztina.

Hajbin Tímea
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Az építéshatósági ügyintézés ügyfélfogadási ideje Gyúró
      és Tordas települések tekintetében:

Hétfôi munkanapokon: 13 - 16
Szerdai munkanapokon: 8 - 12  és 13 - 17

Pénteki munkanapokon: 8 - 12

Az építéshatósági ügyintézés helye:

Martonvásár Város

Polgármesteri Hivatalának

Mûszaki Irodája

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Közvetlen tel.: 22/569-209

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

                                            dr. Matota Kornél körjegyzô

FELHÍVÁS!
Ha szippantós autó a csatornába engedi a szennyvizet,

kérjük azonnal jelezzék
- hivatali idôben a Községházán,

- hivatali idôn kívül a Polgárôrségnél.

                                       Juhász Csaba polgármester

Weöres Sándor: UJJÉ!VI MESE

Mesét mondok, dí-dá-dú,
egyszer volt egy százlábú.

Hát az a százlábú állat
sorra számlálgatott minden lábat,
eredményül mennyi jött?
épp 365.

Az év minden napjára
jut neki 1-1 lába.

Egyik csupa kulimász,
a másikkal magyaráz,
harmadikkal zongorázik,
negyedikkel falra mászik,
ötödikkel mutogat,
hatodikkal cukrot ad,
hetedikkel krumplit hámoz,
nyolcadikkal sok vendéget hív a házhoz,
kilencedikkel az ajtót nyitja,
tizedikkel vendégeit kihajítja,
tizenegyedik csak csonka,
tizenkettedikkel ágyát bontja,
tizenharmadikat leharapták,
tizennegyedikkel fog vakmacskát,
tizenötödikkel koccint,
tizenhatodikkal pöccint,
tizenhetedikkel fociz,
tizennyolcadikkal kocsiz,
tizenkilencedikkel sántikál,
a többivel fürgén szaladgál.

Ahány lába
- mert nem dôre -
éppen annyi adománya
az újesztendôre:
minden napra jut 1-1,
a sok kicsi sokra megy.

Weöres Sándor: ÚJÉVI JÓKÍVÁNSÁGOK

Pulyka melle, malac körme,
    liba lába, csôre -
Mit kívánjak mindnyájunknak
    az új esztendôre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
    tiszta nyakat, mancsot,
nyárra labdát, fürdôruhát,
    télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt,
    hóvirág harangját,
Ôszre fehér új kenyeret,
    diót, szôlôt, almát.

A fiúknak pléh harisnyát,
    ördögbôr nadrágot,
a lányoknak tût és cérnát,
    ha mégis kivásott.

Hétköznapra erôt, munkát,
    ünnepre parádét,
kéményfüstbe disznósonkát,
    zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó,
    gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
    ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk,
    mint vízzel a teknô,
mint negyvennyolc kecske lába
    százkilencvenkettô.

BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNOK!

Hegedûs Mónika

GYEREKOLDAL

Hirdetési tarifák a Tordasi Kisbíróban

Apróhirdetések

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

a további szavak 50 Ft/szó.

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

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

Keretes hirdetések

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

Évi legalább három számban történô, azonos terjedelmû
megjelenés esetén, elôre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történô, azonos terjedelmû meg-
jelenés esetén, elôre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az
ÁFÁ-t.



A Római Katolikus Egyházközség hírei

Január 17. Évközi 2. vasárnap
(Szent Antal apát)
– 10 órakor liturgia

Január 24. Évközi 3. vasárnap
(Szalézi Szent Ferenc)
– 10 órakor szentmise

Január 31. Évközi 4. vasárnap
(Bosco Szent János)
– 10 órakor szentmise

Február 7.  Évközi 5. vasárnap
– 10 órakor liturgia

Február 14. Évközi 6. vasárnap
(Szent Cirill és Metód, Szent Bálint)
–10 órakor szentmise

Február 17. Hamvazószerda – 10 órakor liturgia
Február 21. Nagyböjt 1. vasárnapja (Damiáni Szt. Péter)

– 10 órakor liturgia

*    *    *
Örömmel adjuk hírül, hogy elindult a Tordasi Római Kato-

likus Egyházközség honlapja, amely a www.tordasrk.hu címen
érhetô el. Bíztatunk mindenkit, hogy látogassa rendszeresen az
értékes tartalommal folyamatosan bôvülô oldalt!

*    *   *
„Szeretném a magyarság figyelmét az élet felé fordítani. A

gyermeki élet pedig maga a csoda. Minden gyermek üzenet az
emberiség számára: Isten szeret bennünket. Gyermeket nevelni
– Istennel való találkozás. Jézus azt mondta: aki egyetlent is
befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.”

„Az idô nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi ebéd-
hez a szakácsnô sok-sok mindent belevág egy nagy fazékba,
ezért fogadj be te is mindent! Hordozd saját magad és mások
fájdalmát, a titkokat, melyek körülvesznek. Ne siess! Az esz-
mélés lassan, de biztosan, végtelen csendben, derûsen történik.
Környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthatja mindezt.
Lassan lehiggadsz, megnyugszol. Kitisztulnak gondolataid,
vágyaid, hatalmas béke önt el. Megvilágosodsz. Felsejlik Isten
végtelen nyugodt keze vonása a világon. Mint felhôvé szelídült
tajték, onnan fentrôl mindent sokkal tisztábban fogsz látni.
Források fakadnak fel benned. Érezni fogod magadban az erôt,
amely most már nem magadért: értük, a világért fakad. Már
nem harcolni akarsz, hanem teremteni. Nem gyûlölsz senkit és
semmit, nem pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkotni, életet
adni, a beléd áramló fényt továbbengedni, -árasztani. Hiszed,
hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a min-
denséget szeretetbôl szakadatlanul tovább teremtô Istennek…
Érzed a hegyeket mozgató erôt magadban, tudod, hogy embe-
rek fognak születni, talpra állni, gyógyulni szavadra. De még
ez sem fontos.

Semmi sem fontos, csak az a KAPCSOLAT, mely nap mint
nap, lassan felkel, és beragyogja világodat. Istennek társa
vagy…”

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak
mellé.”

(Idézetek Böjte Csaba ferences rendi szerzetestôl,
www.devaigyerekek.hu)

Budavári Erzsébet

Megújult a katolikus templom kertje

A Kisbíró decemberi számában már beszámoltunk róla,
hogy a Tordasi Római Katolikus Egyházközség sikeresen pá-
lyázott a templomkert kialakítására. A támogatást az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program keretében a vidéki örök-
ség megôrzésére meghirdetetett pályázaton nyertük el. A pá-
lyázat benyújtásáról az egyházközség képviselôtestülete hatá-
rozott, a pályázati dokumentációt is az egyházközség tagjai ké-

szítették el. Régi vágyunk vált valóra a templomkert megépíté-
sével, hiszen a régi töredezett járdamaradványon keresztül  -
különösen sáros, havas idôben - nehézkes volt a templom meg-
közelítése. Az építési munkát megelôzôen a vadon kinôtt fû és
gaz némileg zöld színben tüntette fel ugyan a területet, de a
templom felújítása következtében hátrahagyott építési törme-
lék és rendezetlen terep miatt a kert fenntartása igen  nehéz fel-
adatnak bizonyult.

A beruházás támogatásáról kapott határozat kézhezvételét
követôen, 2009. november 23-án a földmunkával kezdôdött
meg az építkezés. A kertben lévô tárgyak (mûemlék szobrok,
helyi védettségû emlékmû, kôfaragványok) megóvására külö-
nös figyelmet fordítottunk, hiszen a járdaépítés elsôdleges cél-
ja azok megközelíthetôségének biztosítása volt.

A templomhoz és környezetéhez kiválasztott térkô burkolat
fektetésére december elsô napjaiban került sor. A mûemléki
jelleghez illô közvilágítási kandeláberek tartóoszlopai is a he-
lyükre kerültek a kábelfektetést követôen. A járda elkészülte
után beültetésre kerültek a talajtakaró cserjék, szoliter bokrok,
örökzöld növények és a 6 db. fa, amelyek a park arculatát kü-
lönösen a tavaszi-nyári-ôszi idôszakban szépítik majd.

Karácsony elôtt a templomkert végleges kialakításához he-
lyükre kerültek a mûemlékek szemlélését is biztosító padok, a
tervezett kerékpártároló és a közvilágítási kandeláberek bekö-
tése is megvalósult. Az így elkészült park méltó környezetet
biztosít az itt található évszázados értékeinknek. A terület fenn-
tartását, további szépítését katolikus közösségünk nagy öröm-
mel végzi majd az elkövetkezendô évek során. Köszönjük a
számos pozitív visszajelzést, amelyet folyamatosan kaptunk az
építkezés folyamán! Reméljük, hogy minnél többen ellátogat-
nak a megszépült templomkertbe és betérnek templomunkba
is!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a templomkert kialakí-
tásához nyújtott önzetlen segítségükért – Bottáné Böröczffy
Erzsébetnek, Szendrôi Júliának, Cifka Jánosnak, Vincze Csa-
bának és Rácz Józsefnek.

További információk, fényképek találhatók a beruházásról
az egyházközség honlapján: www.tordasrk.hu

Tódor Dénes
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NE FELEJTSE EL ADÓJA 1%-ÁT

FELAJÁNLANI! KÖSZÖNJÜK!

Tordas Községért Közalapítvány, adósz.: 18499986-1-07
Bábel Alapítvány, adósz.: 18486874-1-07

Tordasi Polgárôrség, adósz.: 19097439-1-07
Tordas SE, adósz.: 19820923-1-07

Kardiológiai és pulmonológiai
járóbeteg szakrendelés Tordason

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

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

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

Dr. Kertész Tamás kardiológus, pulmonológus szakorvos

Fontos telefonszámok:

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

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

Dr. Kertész Tamás háziorvos
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

Tájékoztatásul a rendelési idô Gyúrón:
 hétfô: 8 - 12
kedd: 8 - 12

szerda: 12 -16
csütörtök: 13 - 15

péntek: 9 - 12

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

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

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

Kisbíró - Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata

Felelôs kiadó: Tordas Község polgármestere
Fôszerkesztô: Veres Andrea

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

Példányszám: havonta 800 példány

MEDITAX Tordas Kft. - BIOPATIKA – Tordas

Vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógytermék, gyógyászati segédeszkö-
zök. Szakmai háttérrel szolgáljuk ki Önt! Vásárlóink vérnyomását ingyenesen meg-
mérjük!
Óvjuk környezetünket! A lejárt, feleslegessé vált gyógyszer veszélyes lehet a kör-
nyezetünkre! Visszavesszük Öntôl! Tordas, Somogyi B. u. 16.
Nyitvatartás: hétfôtôl péntekig, 14-16 óráig, Telefon: 22/467-650, 30/268-58-43

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

lunk. Tel.: 30/365-7786

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

December 29-én tordasi házunkból ELVESZETT 5 hónapos, fehér és barna foltos,
parson russel terrier fajtájú KISKUTYÁNK. Kérjük, ha látta vagy megtalálta, hív-
jon minket a 30/343-0036 telefonszámon! Köszönjük szépen: Szilika-Iván Emôke

RENDÔRSÉGI TELEFON

20/969-5963

POLGÁRÔRSÉG TELEFON

30/630-8777


