
Nem kell tudni és érteni a tordasi csatorna beruházás indítá-
sát és megvalósítását ahhoz, hogy megállapíthassuk: az alpol-
gármester és a pénzügyi bizottság elnöke Kisbíróban írt elem-
zései a lakosság manipulálását, saját egy éves tehetetlenségük
magyarázását tartalmazza.
2007 decemberében a helyi önkormányzat vezetésének már nem
a csatorna építésének értelmezésénél kellene tartani, hanem a be-
fejezésénél és ha úgy tetszik a beruházás folyamata és a konstruk-
ció teljes megértésénél.
Lehet csinálni azt is, amit a jelenlegi szûkebb önkormányzati ve-
zetés (Martonvásár, Tordas, Gyúró települések) csinál, lehet értet-
lenkedni, lehet váddal illetni azokat akik a csatornát megvalósítot-
ták. Egy biztos, a csatornahálózat kész van, kisebb hibákkal mû-
ködik is mindenki megelégedésére 
A legfontosabb feladat lett volna a 2006 októberében megválasz-
tott képviselô-testületeknek, hogy a megépült mû mûködtetését
törvényes mederbe tereljék és az országos jogszabályi káoszban
megtalálják a kivezetô utat. Nem tették annak ellenére, hogy a te-
lepülés helyzete, saját helyzetük jelenlegi rossz és csôd közeli ál-
lapotát ebbôl eredeztetik. Nem tették, mert a csatorna megvalósí-
tásában szereplô vezetôk közül egyedül Ráckeresztúr polgármes-
tere és jegyzôje maradt a régi és halvány lila gôzük nem volt az
egészrôl. Hiába kérte az Ökotám-konstrukció tervezôje, aki jelen-
leg a ráckeresztúri szennyvíztisztító telepet is üzemelteti, hogy
hívják ôt és beszéljék meg a feladatokat, a tordasi önkormányzat
ezt nem tette. Vajon miért?
Nem jártak el hatékonyan a Magyar Államkincstár intézkedései-
vel szemben sem, ami a jogi szabályozás pontatlansága miatt si-
kerrel járhatott volna. Nem ismerték és nem is akarták megismer-
ni azt a folyamatot, és jogászokból álló rendszert, amely az egész
beruházás mögött áll. 
A fentebb említett tordasi elemzôknek tudniuk kellene, hogy az
ide vonatkozó jogszabályok ellentmondanak egymásnak és ellent-
mondanak az alaptörvényeknek is. Ennek rendezésére kerül sor
majd akkor, amikor az Alkotmánybíróság dönt az Ökotám alapít-
ványi konstrukcióban megvalósult közel 70 település pénzügyi
tartozásairól és sorsáról. Az a döntés emeli magasra a beruházást
elindítókat, vagy éppen dönti porba. Ez a rizikó mindig is benne
volt a beruházásban.
A közmeghallgatáson elhangzott az ÖKOTÁM-kontrukció "ki-
agyalójának" szájából, hogy egy ellenôrzést, azt arról készült je-
lentést összességében kell értékelni, abból nem lehet csak úgy
"csemegézni".
A lakosságot zrikáló írások, mely szerint a csatorna beruházással
kapcsolatos kötelezettségek háztartásonként 400.000 Ft-ot jelen-
tenek, demagóg állítások, fenyegetések, és minden realitást nélkü-
lözve a beruházást megvalósítók lejáratására alkalmas.
Az alpolgármester jól vezette be elemzésébe a csatorna beruházás

lényegét. Ezt megerôsítette a közmeghallgatások Váci Gyula is,
aki elmondta, hogy a lakosság 65.000 Ft-os hozzájárulása mellett
az önkormányzatnak egy fillér anyagi terhet nem jelentett, ebbôl
fakadóan bárhogy is döntsön az Alkotmánybíróság, a lakosságot
senki nem fogja plusz pénzek befizetésére kötelezni. 
Az államkincstár által az önkormányzatoktól visszakövetelt, és
már visszafizetett összeg jogtalanul kerültek leemelésre. A köz-
mûfejlesztési hozzájárulások nem az önkormányzat tartozásai, ha-
nem a lakosságé. Ha tehát az állam a jelenlegei jogszabályi kaval-
kádban úgy érzi, neki a pénz visszajár, talán a néhány százezer
magyar állampolgártól kérhetné vissza.
Bírósági jogerôs ítélet van arra vonatkozóan, hogy a jegyzô KÖ-
TELES a közmûfejlesztési hozzájárulások visszaigénylésére, ha
azt a lakos hozzá benyújtja. Nem teheti tehát meg, hogy ÁSZ és
egyéb vélemények (nem kötelezô érvényûek) alapján megtagadja
e feladat végrehajtását, és mivel e feladat jegyzôi hatáskör, a kép-
viselô-testület bele sem beszélhet.
Sajnos az egész probléma gyökerét abban találom, hogy az elemzést
író két "szakember" nem a megismerésen, nem a megoldáson dolgo-
zott, hanem amit a cikkeik hangvételébôl is látható, a gyûlölet, az ár-
mánykodás, a becsületes emberek sértegetése a fô cél (és ennek nincs
vége). Úgy gondolják, hogy az önkormányzat nagy baját, a pénztelen-
séget, rá lehet és rá is kell kenni az elôzô testületben dolgozókra, az
elôzô vezetésre. Nem tudják tudomásul venni, hogy e csatornahálózat
megépítésében náluk sokkal okosabb emberek vesznek részt (jogá-
szok, bankárok, közgazdászok, mûszakiak, környezetvédôk stb.).
És ami a legszomorúbb: Nem veszik észre, hogy nem a csatorna
építés kezdetével kell foglalkozni (a csatorna már megépült), ha-
nem a folytatással, a több százmilliós, a lakosság által adományo-
zott vagyon, aktiválásával. Ez az ô dolguk és nem kevés.
Cikkem bevezetôje egy, az Ökotám alapítvány által biztosított,
anyag közlésének, amelybôl az érdeklôdôk és az önkormányzat
jelenlegi vezetése is ismereteket szerezhet és tájékozódhat.
Mindaddig, amíg a Kisbíróban írók szemben mennek a lakosság-
gal és az elmúlt évben tapasztalt stílusukon nem változtatnak pár-
beszédre nem kerül sor. Ezért a csatornáról írandó cikkeink
sem fognak a reagáló, vitatkozni kívánó cikkekre válaszolni.
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POLGÁRÔR HÍREK
MEGHÍVÓ!
A Tordasi Polgárôrség 2008. február 25.-én, hétfôn, 18 órakor tart-
ja éves közgyûlését.
A közgyûlés helye: Tordas Mûvelôdési Ház
Napirendi pontok:    beszámolók megtartása,

beszámolók elfogadása,
egyebek

A közgyûlésre minden tagunkat és érdeklôdôt szeretettel várunk!
Köszönjük mindenkinek az elvégzett munkát, a felajánlott támo-
gatásokat!

Az év elején eljön az adóbevallások ideje is. Ilyenkor, a már hagy-
ományos módon lehet az adó 1 %-áról, annak sorsáról dönteni.
Mindenkit felkérünk, döntsön lelkiismerete szerint, és ha jónak
látja, támogassa a rászorulókat, az APEH szabályainak figyelembe
vételével. Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok fela-
jánlását, illetve a készpénzben vagy csekken történô adományokat. 

Nevünk: Tordasi Polgárôrség
Adószámunk: 19097439-1-07



A január 22-én megtartott, nyilvános testületi ülésen sok olyan
költségcsökkentést szolgáló intézkedési tervet kellett elfogadni-
uk falunk képviselôinek, amelyek a jelenlegi rossz anyagi kö-
rülmények mellett lehetôvé teszik a csôd -csôdbiztos állami ki-
nevezése- elkerülését. A település életében fontos, államilag kö-
telezô munkát végzô intézmények költségvetésének kurtítása,
az ott dolgozó emberek menesztése, munkaidejük -fizetésük-
csökkentése került napirendre. A jóformán sehol sem
nyereségérdekelt intézmények, melyek a kultúrát, oktatást, ne-
velést szolgálják és komoly szerepük van a település közösség-
építésének folyamatában olyan díjszabási kényszerrel kell
hogy szembesüljenek amit szinte lehetetlenség  behajtaniuk. 
Több ízben elhangzott, hogy a vezetés fontossági sorrendet állí-
tott fel az elvonások kapcsán. Ebben a sorban elsô helyen állnak
azok az intézmények ahol gyermekeinkkel foglalkoznak. Hangza-
tosan ismételték, hogy a gyerekektôl nem szeretnének sokat el-
venni. Tordas apró lakóiért történô dicséretes törekvésüket kissé
beárnyékolja, hogy a megszorító intézkedések kiterjednek a cse-
metéink étkezésére, mûvelôdési és szórakozási lehetôségeire is.
Az elvonások, csökkentések, megtakarítások keresésében hihetet-
len leleményességrôl tanúságot tévô képviselôk egy része, többek
szerint jónéhány kézenfekvô lehetôségen siklottak át, mint a pá-
lyázatok, érdekérvényesítés és a helyi vállalkozók bevonása.
Pénzügyi tehetségük teljes kihasználásáról beszéltek, amikor a
körjegyzôség és egyéb más összevont intézményekkel kitermelt
megtakarítást emlegettek. Nem egyszer került elôtérbe az a meg-
feszített munka, aminek "áldásos"hatásait a most elfogadott intéz-
kedésekkel a falu lakói számára is világossá fognak tenni. 
Az ülés vége felé, az egyebek napirendi pontban került szavazás-
ra a köztisztviselôi illetmények állami növekedése és ennek a pol-
gármesterre kivetített mivolta. A bértáblában meghatározott ösz-
szeg szorzószámát a testület, szavazással fogadta el, ahogy a költ-
ségtérítés százalékos arányát is helyben hagyta. Tehát a változat-
lanul hagyott szorzóval, százalékos költségtérítéssel és az állami
illetményfejlesztéssel, nagyobb jövedelemre tett szert, nôtt a fize-
tése településünk elsô emberének.
A sokaknak szemet szúró ügyel kapcsolatban, megkerestük Ju-
hász Csaba polgármester urat, aki elmondta, hogy egyáltalán nem
tartja visszásnak fizetésének emelkedését és hogy családfenntar-
tóként nem szeretne lemondani illetményének, költségtérítésének
jelképes hányadáról sem. A falu javára inkább a szabadidejét
ajánlja fel,- habár nem is köztünk él- a hivatali feladatai és az azon
felüliek munkaidôn kívüli ellátásával.
Nagy szerencseként könyvelhetjük el azt, hogy az intézkedések
kapcsán elbocsájtottaknak, fizetésükben megtépázottaknak nem
kell gondoskodniuk családjaik napi megélhetésérôl. Szintén nagy
szerencse, hogy az ily módon leépítettek csak a munkavégzésük-
re rögzített idôben látták el feladataikat…, vagy mégsem???

(bedi)

ÚJ(J) HARAPÁSOK NÖVÉNYEKKEL
EGYÜTT TORDASON

Tordas a Szent László -patak völgyében és annak két oldalán, a
Mezôföld északi határán lévô település. Mely megôrizte a nyugodt vi-
déki környezetet és az eredeti természeti kincseket. Az itt élôk számára
nyugodt, egészséges és vonzó körülményeket biztosít. A természetes
ökológiai környezetben igen gazdag a növényvilág. A mezôgazdasági-
lag mûvelt területen az összes Magyarországon termelhetô növény meg-
terem. Az MgSzH Központ Tordasi Növényfajtakísérleti Állomásán
több száz kultúrnövényfajt és annak több ezer fajtáját vizsgáljuk rend-
szeresen. Oktatás és kutatási célból különösen figyeljük a környezetünk-
ben lévô természetesen elôforduló és termesztett gyógynövényeket. A
Szent László- patak mentén, a horgásztó mellett és az útszélén megtalál-
ható növényfajok összetétele Dr. Dános Béla és Dr. László-Bencsik Ábel
szerint a következôk:
Aranyvesszôk, Farkasalma, Fekete nadálytô, Fekete peszterce, Felfutó
sövényszulák, Fûzfafajok, Gyermekláncfû, Héjakút mácsonya, Kes-
kenylevelû ezüstfa, Komló, Korai juhar, Kôrislevelû juhar, Lándzsás úti-
fû, Ligeti seprence, Martilapu, Májusfa, Mezei juhar, Mezei zsurló,
Nagy csalán, Nagy útifû, Nyír(fa), Orvosi zilíz, Pénzlevelû lizinka, Sár-
ga nôszirom, Törökmogyoró, Vadgesztenye, Vízi peszérce.
Csattanó maszlag, Egybibés galagonya, stb…

A Fajtakísérleti Állomás területén is elôforduló gyógy és fûszernövé-
nyek, cserjék és fák a következôk:
Ánizs, Bazsalikom, Borsfû, Festômályva, Kapor, Koriander, Körömvi-
rág, Majoranna, Máriatövis, Mórmályva, Ökörfarkkóró, Sáfrányos
szeklice, Macskagyökér, Kamilla, Konyhakömény.
Gyapjas gyûszûvirág, Muskotályzsálya.    Édeskömény   
Angelika, Réti árnika, Évelô borsfû, Mezei cickafark, Citromfû, Fehér
üröm, Kakukkfû (kerti), Halvány kasvirág, Piros kasvirág, Lestyán, Le-
vendula (francia), Levendula (angol), Babármeggy félék, Bangiták, Ber-
kenye fajok, fajták, Bodza, Borostyán fajok, fajták, Díszalmák, Kutya-
benge, Páfrányfenyô fajták, Rózsa fajták,  Sóskaborbolyák, Mahónia fé-
lék, Tulipánfa.
Lobelia, Dohány fajok, Kender fajták, Len fajták, Mustár fajok.
Borsófa, Bükk(fa), Vérbükk, Fehér akác, Fekete fenyô, Gyertyán(fa),
Hársfák, Jezsámen, Kocsányos tölgy, Közönséges fagyal, Lucfenyô,
Mezei juhar, Tiszafa, Tuják és álciprusok, Vadgesztenye, stb…

A vadon elôforduló és termeszthetô növények sokasága nagy
lehetôséget biztosít a jelen és jövôbeni tordasi lakosok számára. Hasz-
náljuk ezt ki. 

(Derecskei János)

Egyesületi hírek
Egyesületünk, 2007. december 21.-én tartotta éves közgyûlését.
A tagság meghallgatta az elmúlt évet értékelô beszámolót, tájékozta-
tást kapott az Egyesület anyagi helyzetérôl.
Meghatározásra kerültek az elkövetkezendô idôszak feladatai.
Legfontosabb cél továbbra is Tordas értékeinek felkutatása, megôrzé-
se, bemutatása és a lakosság hiteles tájékoztatása. A 2008-as év egyik
kiemelt terve a tájház megépítése. Céljaink megvalósításához to-
vábbra is várjuk a lakosság aktív segítségét.
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