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Napjaink széthúzó, kettészakadt világában az élet minden
területén szükség van az összetartásra. A tordasi fiatalok
összefogását tapasztalva látom át, hogy ôk is, szüleik mintája
alapján mennyire magukénak érzik a falut. Már jóval a
születésem elôtt errôl az összefogásról volt híres Tordas. Ezen
hírnév megteremtôinek, szüleiknek, nagyszüleiknek, biztosított ez az esemény látható, érezhetô megbecsülést.
A Tordas Értékmegôrzô és Fejlesztô Kulturális Közhasznú
Egyesület az Aratóbál után ismét egy hagyományteremtô rendezvénnyel gazdagította Tordas kulturális életét.
Derecskei János köszöntötte a 400 fôs közönséget. Elsô fellépôként a tordasi összefogás legkisebb örököseit, a gyermekeket
énekeltette az Iciri-Piciri együttes, vidám gyermekdalokkal. A felnôttek szórakoztatásáról a Tordason élô (sokan errôl az oldaláról
nem is ismerik) mûvésznô Tissy és a világ sok színpadát megjárt
barátai gondoskodtak. Tissy, Bódy Magdi és Munkácsi Sándor
fület gyönyörködtetô dallamokkal varázsolta el a közönséget. Bedi

A "NÉHÁNY GONDOLAT A
SPORT TÁMOGATÁSÁRÓL"
FOLYTATÁSA
Aki még emlékszik az elôzô számban ott fejeztem be a gondolatot, hogy a sport és annak támogatásának szükségességét
minden józanul, reálisan gondolkozó hatalom felismerte.
Tordas mindenkori vezetése is. Tette mindezt a falu sportbarát
lakossága, a sportolni szeretô emberek érdekében.
Ezt a lehetôséget elsorvasztani, elvenni a falutól mindenképpen
bûn, de ráadásul bebizonyítani, hogy a mai vezetés többet ad a
sportnak, mint az elôzô idôszakban kapott az Fouché szavaival
élve "ez több, mint bûn: ez hiba".
(Cifka János)

Viktor, Tordas legnagyobb büszkeségeként konferált fel minket, a
Tordasi Asszonykórust. Jól összeszokott dalárdánk itt is hatalmas
sikert aratott. Ezúton is köszönjük, hogy az értékmegôrzôk értékei
lehetünk. A népzenei kitérô után Kárpáti Norbert a Gyôri Nemzeti
Színház tagja fokozta táncolásig a hangulatot. Az így feloldódott
közönség Muzsik Sándor helyi harmonikamûvész mûsorát hallgatva jóízûen fogyaszthatta a sátorban felszolgált ételeket, s jókedvû
italozás mellett beszélgethették át az este hátralevô részét.
Ezen a rendezvényen lehetett elôször jegyezni a vályogjegyeket
ezer és ötezer forintos címletben tudtak így hozzájárulni a Tájház
építéséhez! Sokan éltek ezzel a lehetôséggel áldozva az összefogással épülô közös, új értékünknek.
Sokan jöttek el, mindenkinek tetszett. Köszönet mindenkinek, aki
jelenlétével megtisztelt minket! Ünnep volt ez, a mindennapok
összefogásának ünnepe. Mi értékmegôrzôk kérjük, ôrizzük meg
együtt Tordas összefogó erejét, és jövô évi naptárukba jegyezzék
fel május 31-ét, mint a Tordasi Összefogás Napját.
(Farkas Noémi)

KATI ÓVÓNÉNI
Sokat gondolkodtam milyen címet is kéne adnom ennek a
röpke cikknek, de egyszerûen nem jutott eszembe semmilyen
jópofa, vagy megható képzettársításon alapuló cím, sem ami
felérne annak a "fogalomnak" a mögöttes tartalmával, amit
itt Tordason 35 éve jelent az, hogy Kati óvónéni! Igen, 35 éve,
hogy Czigány Zoltánné gondjaira bízták a tordasi ovisokat. Kati
néni mindig haladt a korral fejlesztette tudását, készen állt az új kor
gyermekeinek újabbnál újabb kihívásaira, de azok az értékek,
amiket az évrôl évre frissülô és gyarapodó csoportoknak átadott
így három és fél évtized távlatából is megállják a helyüket.
Egymás elfogadására, megbecsülésére, a szülôk, az idôsebbek
tiszteletére, a tanulás és a munka szeretetére és becsületére tanította ôket. Nyitottságát, szókimondását faluszerte mai napig is becsüljük, talán ennek is köszönhetô, hogy kollégái akár az ôsidôktôl, akár csak néhány éve dolgoznak vele megértô, segítôkész
emberként ismerik, akihez bármikor bizalommal fordulhatnak.
Szülôkkel való kapcsolatát mindig a közös érdek, a gyermek és az
ô fejlôdésük együttes segítése jellemezte. Velük is könnyedén szót
értet, hiszen sok volt ovisa tért vissza hozzá már szülôként.
Sokan élünk ebben a faluban, akik ha az óvodára gondolunk,
akkor Kati óvónéni jut eszünkbe és az is felötlik bennünk, hogy
ô már akkor látta bennünk a mestert, a tanárt, az orvost, amikor
mi még csak az építôkockát, a zsírkrétát, vagy a játéksztetoszkópot vettük észre. Még annyi szép és frappáns gondolat ötlik ilyenkor az eszünkbe, de … "Nem is a gondolatok,
hanem a tettek beszélnek!"
Kati óvónéni tett. Sokat tett értünk és tett gyermekeinkért, tett
Tordasért! Köszönjük azt, amit ember meg nem köszönhet!
Köszönjük a szeretetet és a törôdést!
Boldog békés nyugdíjas éveket kíván egy 30 éves óvodás!
(Bedi Viktor)

MI OLVASHATÓ A FALU HONLAPJÁN?
A tordas.hu a falu hivatalos honlapja. Meghirdetett célja "hiteles" és "naprakész" tájékoztatást adni a lakosságnak a község
eseményeirôl, rendezvényeirôl, az Önkormányzat munkájáról. A
honlapot az Önkormányzat üzemelteti, a felelôs szerkesztôje
nem ismert.
A "közösségek" címszó alatt nyolc helyi civil szervezet, egyesület
szerepel. Van köztük több éve mûködô, és van amelyik még a
bírósági bejegyzés stádiumánál tart.
Az egyes szervezetekrôl a tájékoztatás változó, némelyikrôl részletes adatok találhatók, másokról csak rövid ismertetés.
A felsorolásban szerepel Egyesületünk is. Mindeddig megtalálhatók voltak fôbb adataink, tevékenységünk.
Az elmúlt napokban ezek az adatok eltûntek, és ha valaki rákattint, a következô olvasható:
" Ha valaki az eddigi tevékenységük alapján nem jött volna rá a
Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesületet az Önkormányzat ellen hozták létre a 2006. évi választás
után. ….
Tordas község hivatalos honlapjának errôl eddig link vezetett az
Egyesület honlapjára. Akit eddig is érdelelt a honlap, az
bizonyára megtalálja a módját, hogy rájuk találjon. Elnézést az
ezzel járó kellemetlenségekért."
Ezt a felháborító megállapítást a legmesszebbmenôen visszautasítjuk.
Egyesületünk a faluért dolgozik, ezt a másfél éves mûködésünk
alatt talán bebizonyítottuk. A saját kezdeményezésünkön felül
(lépcsô, tájház, rendezvények, testvértelepülések kapcsolattartása) az Önkormányzat által kezdeményezett munkákban is
részt vettünk ( buszmegálló festése, szemétszedés ).
Polgármester úr, alpolgármester úr, és néhány prominens " faluvezetô" kijelentései a legkülönbözôbb fórumokon, sôt országos
médiában rosszindulatról, bosszúról és fôleg lejáratásról és félretájékoztatásról szólnak.

A teljesség igénye nélkül néhány idézet:
" bukott képviselôk által létrehozott szervezet"
" baloldali tömörülés"
" néhány bajkeverô áskálódása" stb, és most ezt fejelte
meg az "Önkormányzat ellen létre hozott egyesület"
Ezek az igaztalan vádak néhány paranoiás, üldözési mániában
szenvedô ember megnyilvánulásai.
Le kell szögezni, és szeretném ha végre ezek az értelmetlen
vádaskodások abbamaradnának, hogy Egyesületünk senki és semmi
ellen nem alakult, hanem a faluért, a lakosságért dolgozik. Nem
bukott képviselôk hozták létre, hanem közel negyven Tordast
szeretô ember, nem beszélve népes támogatói táborunkról.
Nem baloldali tömörülés, tagságunk a legkülönbözôbb politikai
beállítottságú, de ez az ügy szempontjából mellékes.
Az Egyesület politikamentes! Nem mintha ez számítana, de el
kell mondanom, hogy én soha nem voltam baloldali, bár szerintem ez az én magánügyem.
Ha a tordas.hu szerkesztôi úgy érzik, hogy Egyesületünknek nincs
helye a fórumukon, tegyék. De a sértô és valótlan állítást vegyék
le onnan.
Erkölcstelen egy közpénzen üzemeltetett honlapot saját egyéni
érdekekre és személyeskedésre felhasználni.
Végezetül, ha Egyesületünk megítélésére kíváncsi valaki
javaslom, hogy olvassa el az Önkormányzattal lojális és
együttmûködô SZe-Lá-vi alapítvány reprezentatív felmérését,
melyet teljes terjedelemben, különkiadásunkban jelentetünk meg.
Cifka János
Egyesület elnöke
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DE NEHÉZ AZ ISKOLA… EGY JELENSÉG ANATÓMIÁJA
Igen az iskolaigazgató-választásra gondolok! Az ügy tárgyát
és legfôképpen alapját képezô úrról nem is szeretnék beszélni, hiszen eddigi munkásságáról már mindenki tájékozódhat!
Az ô személyétôl elvonatkoztatva szeretném a tények tükrében
láttatni azt, hogy miért is került Tordas a címlapokra.
Az iskolaigazgatói pályázat jelöltjeinek programjait megkapták a
véleményezésre hivatalból felkért szervezetek. A Diák Önkormányzat, a Szülôi Munkaközösség és a tantestület.
Mindhárom az iskolát és a helyi viszonyokat sok oldalról ismerô
szervezet szavazással választotta ki az álltaluk a posztra legmegfelelôbbnek tartott pályázót. Ezen szavazások egyikének sem volt nyertese a késôbbi testületi döntéssel igazgatóvá kinevezett tanár!
A szülôk tiltakozásul az új ember ellen demonstráció keretén
belül nyújtották át Tordas polgármesterének a 100-uk aláírásával
hitelesített petíciójukat.
Minden tiltakozást és ellenvetést figyelmen kívül hagyva az elsô
szavazás alkalmával (május 22.) a tordasi testület 7- 3 arányban
szavazta igazgatóvá az akkor már egy országos botrányon túlesett
tanárt. Ugyanakkor az iskolatársulás révén döntéshozatalba
bevont gyúrói testület 6- 2 arányban elvetette a tordasiak által
favorizált pályázót.
Késôbb a tordasi testület legelszántabbjai Gyúróra látogattak és
az ottani testületet meggyôzték kedvencük alkalmasságáról!
Gyúrói kollégáik azt javasolták, hogy egy évig nevezzék ki az
egyik helyi pályázót és jövôre írják ki újra a pályázatot.

Gyúró polgármestere Tóth Béla így ír errôl:
"Ezt a javaslatot a tordasi képviselô-testület elutasította és világossá tette, hogy ragaszkodnak Kosaras Péter Ákos
intézményvezetôi kinevezéséhez, akár támogatásunkkal, akár
támogatásunk nélkül is. Az utóbbi változat csak a jelenlegi közoktatási társulási szerzôdés felbontását követôen lehetséges.
Képviselô -testületünk felmérte a társulási szerzôdés felbontásainak következményeit, és megállapította, hogy ez a lépés már
rövid távon is a Gyúrói Általános iskola megszûnését jelenti. Az
iskola elvesztése sérti a település érdekeit, ezért- élve törvényben
biztosított jogommal- kezdeményeztem a döntés újratárgyalását."
Az így "megzsarolt" testület egy éjszakába nyúló rendkívüli
ülésen (május 29.) elfogadta a tordasi testület által egyetlen
üdvözítônek kikiáltott aspiráns kinevezését.
A tényeket összefoglalva, kimondhatjuk, hogy a Tordas minden
lakosának képviseletére felesküdött testület 7 tagja, annak
ellenére választotta meg igazgatónak Kosaras Péter Ákost, hogy
a tantestület, a szülôi munkaközösség és a diákönkormányzat a
három pályázó közül ôt támogatta a legkisebb arányban. A 100
tordasi szülô aláírásával ellátott petíciót semmibe vették!
Kosaras úr kinevezése ellen a szülôk és a a helyi lakosok jelentôs
része is tiltakozik!
Így lehetett iskolaigazgató 2008-ban Kosaras Péter Ákos
Tordason…
(Bedi Viktor)

TORDAS EMBERI ÉRTÉKEI
TORDASI LÖVÉSZSZAKOSZTÁLY

ORBÁN NAP 2008

- A TORDASI TELITALÁLAT 2003-ban alakult a Tordasi Sportegyesület Lövész szakosztálya átvéve és napjainkig ápolva a sportlövészetnek azt a
régi hagyományát, amit itt az MHSz honosított meg.
A jelenleg negyven fôs tagsággal mûködô szakosztály 12
versenyzôvel gazdagítja a megyei és idén Szollár László helyi
vállalkozó jóvoltából az országos mezônyt is. A tucat versenyzô
több kategóriában és korosztályban indul. Tavaly és tavalyelôtt
csapatban bronz érmet szereztek. Ez kiváló eredmény az igen
színvonalas tizenhármas mezônyben! Tagjaik között a tizenévesektôl a nyolcvanadikat taposókig minden korosztály képviselteti magát.
A rendszerváltáskor elveszített lôtér mellett 2002-ben, társadalmi
munkával és sok segítséggel került kialakításra az az új, egy ilyen
kis egyesület minden igényét kielégítô, korszerû, 6 állásos lôtér,
ahol minden hét vasárnapján 9-tôl tartanak edzést!
Farkas István szakosztályvezetô elmondta, hogy szeretettel várnak minden érdeklôdôt a tréningekre. Akinek megtetszik ez a
sport szívesen tagjaik közé is fogadják.
A szakosztály anyagi finanszírozását egyenlôre csak a befolyó
tagdíjakból tudják megoldani, de remélik, hogy sorozatos szép
eredményeik láttán az önkormányzat és a jelenleg eléggé zilált
sportvezetés rájuk is gondol a támogatások elosztásánál!
A sportágukhoz méltóan felkészült és fegyelmezett tagság
vezetését kezdetektôl Farkas István látja el, akit idén a Magyar
Technikai és Tömegsportok Országos Szövetsége 30 éves
munkájáért tüntette ki. Az elismerés nemcsak a három évtized
lelkesedésének és a sportág szeretetének szól, hanem annak a sok
áldozatos munkának is amivel ilyen eredményes és összetartó
csapattá kovácsolta a tordasi lövészeket. Rengeteg szabadidejét
áldozta és áldozza mai napig is a tordasi lövészet irányítására.
Büszkeségeként emelte ki, hogy legyen a faluban, az országban
bárminemû ellenségeskedés, nyugtalanság, a lövészet által a
fejekbe nevelt összetartás és fegyelem mindig összefogta és
ütôképessé tudta tenni csapatát. Munkásságát jellemzi, hogy
mindkét gyermekét "megfertôzte" a sportág szeretetével és nagy
hangsúlyt fektet a jó képességû fiatalok tehetségeinek ápolására.
Köszönettel említette mindazokat, akik a vezetôségben és a
tagságban hozzá hasonló lelkesedéssel és áldozatkészséggel
tolják a tordasi lövészek szekerét!
Tordasiak! Legyünk büszkék rá, hogy kis településünk hírneve a
megyei és nemsokára az országos lôtereken is megbecsüléssel
kerül említésre és ne feledjük, hogy kiknek köszönhetjük ezt! A
Tordasi Lövész Szakosztálynak akik nem célozgatnak, hanem
telibe találnak!
(Bedi Viktor)

"Igyál fröccsöt nyáron, de ebbe a borba
Ne tegyél semmit, ebbe nem kell a szóda"
(Belga)
Szikrázó napsütésre virradtunk az idei évi Orbán-napi vidámságok reggelére. Az idôjárás kegyes volt az Öreghegyre kilátogatókhoz. Már reggel 8-tól érkeztek a jobbnál jobb borok, hogy
megmérettessenek a szakértô zsûri által, az idén is Puconci
részvételével nemzetközivé avanzsált, borversenyen.
Délelôtt fél 11-kor kezdôdött a program, melyre talán az eddigi évek
közönségénél is nagyobb tömeg érkezett. A Tordas Értékmegôrzô és
Fejlesztô Kulturális Közhasznú Egyesület vendégeiként az egész
programot tevékenyen mulatták végig, szlovén testvértelepülésünk
gazdái. Elsôként meghallgathattuk a Hegybíró elôzô éves beszámolóját, az Öreghegyen megvalósult fejlesztésekrôl, illetve az idei
évre tervezett munkákról. A beszámoló után közfelkiáltással
megerôsítettük Cifka Jánost Hegybírói tisztségében. Ezúton is kívánunk neki sok sikert a munkájához.
A hivatalos rész végeztével "lekerülhettek a nyakkendôk", és
megkezdôdhetett a mulatozás. Kezdetben az Ifjúsági Klub, egy
meghívott vendégszereplôvel (Julika néni) kiegészülve elôadta
Bedi Viktor, azóta méltán híressé vált vásári komédiáját Furfangos deákok a tordasi öreghegyen címmel - mellyel óriási
sikert arattak. A komédia szövege fórumunkon is olvasható.
Miután az Ifjúsági Klub learatta a jól megérdemelt tapsot, átadták
a "színpadot" az Asszonykórusnak, akik (mint azt már megszokhattunk) csodálatos mûsorral kápráztattak el minket.
Délutánra a zsûri is végzett munkájával, és a rengeteg bor megkapta jól megérdemelt oklevelét, melyek a bronztól a nagy-aranyig a
bordíjazás egész skáláját lefedték. A zsûri szerint a tavalyi év
különösen kedvezô volt borászaink számára, reméljük, idén is
hasonló borokkal fognak meglepni minket.
A borverseny eredményhirdetése után, a borosgazdák visszavonultak pincéikbe, ahol bográcsokban már elkészültek a
finomabbnál finomabb étkek, hogy ne csak szomjukat tudják
oltani az esetleges vendégek.
"Ha bárki erre vetôdik, üljön le melléjük, igyon velük egy pohárral. Adnak ôk, ha szépen kérik ôket!"
(Farkas Norbert)

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK,
MI RÁKÉRDEZTÜNK!

Mostani témánkat nem is hallották, inkább érezhették.
Érezhették autóikkal a Köztársaság út felsô szakaszán és a
Hangya sor eleddig szinte járhatatlan részén haladva annak az
újabb összefogásnak a hatását amihez nem kellett más, csak
építô szándék, támogató felajánlások és munkás kezek. "A téma
az utcán hever" , ahogy a régi újságíró mondás tartja. A kátyúktól
besokalt, tennivágyó csapat számára viszont maga az utca jelentette
a témát. Turda Sándor, Derecskei János, Bodó Attila, Nánási Attila,
Gráf István, Máté Balázs és még sokak segítségével került
kijavításra, településünk néhány szörnyen elhanyagolt útja. Volt aki
aszfaltot adott, volt aki gépekkel és szakértelmével támogatta a
munkálatokat. Volt akinek az utánfutójára és volt akinek a két keze
munkája kellett a sikeres befejezéshez. Ezek az emberek egy délelôtt
alatt sok tengelytörô kellemetlenségtôl szabadították meg lakótársaikat. Turda Sándor hálásan említette a martonvásári aszfaltüzemet,
ahol az önkéntesek lelkesedését, jelentôs mennyiségû anyaggal
támogatták. Turda Sándorról eddig is mindenki tudhatta, hogy
milyen hévvel képes a faluért tenni, de az aszfaltozásnál alkalmi
munkatársai kiemelték remek problémegoldókészségét, amivel
lehetôvé tette, hogy az eltervezett szakaszok mindegyikére jusson az
aszfaltból.. Bodó Attila elmondta, hogy egy délelôtt leforgása alatt
sikerült járhatóbbá tenni Tordas két legkátyúsabb mellékútját. A nyári
délelôttön munkálkodókat sokan KPM-eseknek nézték. "Pedig nem
is volt rajtunk sárga mellény" Jegyezte meg viccesen Turda Sándor.
Tordas lakóinak figyelmébe szeretnénk ajánlani ezt az összefogást
is, ami járdáink, útjaink állapotának jobbáttételéért nem az elsô és
valószínûleg nem is az utolsó. Mondjuk ezt azért, mert a forró aszfalttal kemény munkát végzôket, mindössze egy lakó kínálta meg
innivalóval!
A tordasiak mindig is képesek voltak saját környezetük sorsát - tehát a saját sorsukat - kézbe venni és a köz javára jobbítani.
Ha kényelmesebben autózunk a faluban gondoljunk azokra
akiknek mindezt köszönhetjük és háláljuk meg nekik egy jó szóval
egy elismerô mosollyal és legfôképpen azzal, hogy a következô
alkotó kezdeményezésnek mi is tevékeny részesei leszünk!

- Tordasi életmentôk A legnagyobb érték az emberi élet!
A tordasi defibrillátoros csapat
a nap 24 órájában, felkészülten várja
a segélyhívásaikat!

06-30-249-99-99

EGY NÉPSZAVAZÁS
UTÓÉLETE I.
(Tordasról- Tordasra)
Már TÉNY, hogy Tordas Község Önkormányzat Képviselô
Testülete a Polgármester Úr javaslatára, 2007. július 26.-án
határozatokat hozott / 158/2007.(VII.26.); 159/2007.(VII.26.);
160/2007.(VII.26.) / a Tordason létesítendô téglagyárral és
agyagbányával kapcsolatban.
Miért volt ez a nagy sietség?
Miért nem készült "FÜGGETLEN" környezeti hatástanulmány?
Tordas területén 276 hektáron téglagyári és agyagbánya
beruházás elôtt? Az önkormányzat részére és a lakosság felé is?
- Igaz az "elôljáróink" demokratikus úton lettek megválasztva.
Magyarországon Parlamentáris Demokrácia van, a döntést a
képviselôink kezébe adtuk. - De kicsiny és szeretett falunkba
lehetne ez "földközelibb" is. Sokunkban felvetôdött egy gondolat. Ha igazán fontos a "Tordasi Nép" hangja és akarata:
Miért kezdték meg a Tordasi Polgármesteri Hivatalban a
hatósági és beruházási elôkészületeket már 2007. júliusban a
téglagyárral és az agyagbányával kapcsolatban? Hatalmas és
soha nem látott "Téglagyári" kampány után, helyi népszavazás
2007. október 7.-én. A nagyarányú részvétel mellett és a
nagyszámú elutasítás után, jó volna tudni:
- Milyen határozatokat hozott, és helyi rendeleteket alkotott a
Tordas Község Önkormányzat Képviselô Testülete a helyi
népszavazással összefüggésben, valamint a téglagyár és hozzátartozó agyagbányával kapcsolatban?
- Miért nem vonták vissza a 2007. VII. 26.-án hozott határozatokat?
- Milyen kötelezettséget vállalt a Tordasi Önkormányzat
(képviselôk és Polgármester) a népszavazás után?
- Meddig tart az érvényessége a tordasi népszavazásnak?
KÉREM LEGYÜNK ÔSZINTÉK! BESZÉLGESSÜNK!
(Derecskei János)

Egyesületi hírek
Egyesületünk az önkormányzat felé vállalt kötelezettségének is eleget téve folyamatosan ápolja a testvértelepülésekkel kialakított kapcsolatokat.
Május 1-jén, a tájház alapkô letételénél, Orbán napon, horgászversenyen fogadta a szlovén vendégeket. A horgászverseny napján
Bánk község önkormányzatának vezetését is vendégül láttuk.

Polgárôr hírek
Megköszönve eddigi támogatásaikat, a Polgárôrség folyamatos mûködéséhez további támogatókat kell találnunk.
Vezetôségünk tagjai, személyesen fognak szolgálatra jelentkezôk és támogatások érdekében jelentkezni a falu lakói közt.
Kérjük, segítsék munkánkat, és jelentkezzenek, akik bármi
módon segíteni tudnak bennünket.
Andorfy Ottó • Mobil: (06-30) 9347-816 • andorfy@citromail.hu
Kiadja:
Felelôs kiadó:
Szerkeszti:
Honlap:
Megjelenik:

Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô
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