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ÉRTÉKMEGÔRZÔ TORDASI
ASSZONYKÓRUS…
A jövôben így fogják hívni kis dalárdánkat. Az egyesülettel megállapodtunk, hogy az elkövetkezô idôben anyagilag is támogatja az asszonykórus
mûködését, fellépéseit, utazásait. Az elmúlt idôszakban nekik köszönhettük, hogy tavaly ott lehettünk Bánkon, az idén tavasszal pedig Puconciban.
Mint egy nonprofit szervezet része, pályázatokon is részt vehetünk. Nem
szeretnénk lemondani a jövôben kórustalálkozók szervezésérôl, sem arról,
hogy ilyeneken részt vegyünk. Reméljük, hogy együttmûködésünk sikeres
lesz, mindkét fél megelégedésére.
Cifka Julika

LEVELEK TORDASRÓL
Tisztelt Polgármester Úr!
Az önkormányzati testület Kosaras Péter Ákost nevezte ki az
Általános Iskola igazgatójává. Tette ezt annak ellenére, hogy a
községben jelentôs létszámú tordasi érintett ezt a döntést
egyértelmûen elutasítja.
1. Több, mint 70 tordasi írta alá azt a petíciót, amelyet a még a
döntés elôtt átadtunk a Polgármester Úrnak, és amelyben békés
kompromisszumot - a további jelöltek bármelyikének megválasztását - kértük.
2. Az iskola szülôi munkaközössége és tantestülete a pályázati
anyagok, és a személyes bemutatkozás eredményeként nem
Kosaras Péter Ákos urat találta a legmegfelelôbb jelöltnek,
hanem a több éve, évtizede teljes megelégedésre az iskolában
tanító jelöltek valamelyikét.
Kosaras Péter Ákos mindkét esetben a legkevesebb támogató
szavazatot kapta.
3. Több, mint 200 tordasi írta alá azt a petíciót, amely a fentiek
ellenére megszületett döntés ellen tiltakozik.
Jelen levelet egyidejûleg elküldtem a Köztársasági Elnök Úr, az
Országgyûlési Képviselô Úr, és az oktatási Ombudsman irodájába is. Azokhoz a levelekhez csatoltam a több, mint 200 aláírást
tartalmazó íveket, így azok valóságtartalma ellenôrizhetô.
A Polgármester Úrnak küldött jelen levélhez az aláírásokat nem
csatoltam, mert többen ehhez a feltételhez kötötték aláírásukat,
tartva a gyermeküket esetleg érô retorzióktól amennyiben a döntés
- célunkkal ellentétben - végül mégsem kerül megváltoztatásra.
Kosaras Péter Ákos úr elutasítottságának oka csak részben az
elhíresült SS egyenruhás kép, ennél is fontosabb az általa magáról
elárult, róla megismert szélsôséges, kirekesztô világnézet, amelyre írásaiból, az ôt támogató és propagáló írásokból, és egy internetes kapcsolati portálon felsorolt "ismerôsei" egyértelmû egyoldalúságából következtethetünk.
A petíciót aláírók álláspontja szerint elítélendô egy olyan személyt közhivatali - különös tekintettel: gyermekek fejlôdéséért
felelôs - pozícióba helyezni, akinek szélsôséges, kirekesztô
nézetei csak egy kisebbség világnézetével egyeznek, és kinek
személye ilyen mértékben kiváltja a helyi közvélemény elutasítását.
A petíciót aláírók nevében szeretnék az önkormányzati testület
nyilvános válaszát kapni a következô kérdésekre:
1. Hogyan, milyen elv alapján sikerült az önkormányzatnak a
több ezer fôs hazai tanári karból azt az egy személyt megtalálnia, aki nyilvánosan fejezi ki szélsôjobboldali nézeteit ?
2. Tényszerûen, alátámasztva, melyek azok a sokszor hivatkozott,
de soha ki nem fejtett "szakmai okok", amelyek alapján
Kosaras Péter Ákos úr pályázatát ítélték a "szakmailag a
legjobbnak", szemben a tantestület többségének véleményével?
3. Miért nem vették figyelembe a döntésnél a jelölt nézeteinek,
munkájának megítéléséhez rendelkezésre álló további információkat:
- A Történelemtanárok Egyesülete az oktatási ombudsmanhoz
fordult, mert Kosaras Péter Ákos megnyilvánulásai alapján
erôsen kétségesnek tartják, hogy alkalmas lenne egy iskola
vezetôi posztjára.
- A Székesfehérvári Püspökség (mint Kosaras úr elôzô munkahelyének fenntartója) álláspontja szerint Kosaras Péter Ákos
nézetei nem egyeztethetôek össze az egyház tanításaival.

- Magánbeszélgetések során többen is tájékozódtak Kosaras úr
elôzô munkahelyén tanuló diákok szüleinél azok véleményérôl. A visszajelzések vegyesek, voltak támogató, elismerô,
és voltak elítélô vélemények is. Mennyiben fontos egy
budakeszi gimnázium nem reprezentatív, nem egyöntetû
szülôi véleménycsokra a tordasi általános iskola igazgatójának kiválasztásában ?
4. Mit tekint az önkormányzati testület egy általános iskola legfontosabb feladatának a gyermekek nevelésével kapcsolatban?
5. A magyar és a tordasi hagyományok közül melyek azok, amelyek esetében Kosaras úr személye a garancia azok legmegfelelôbb ôrzésére, ápolására szemben a másik két jelölt terveivel? Az elmúlt évek során a tordasi iskolában akadályoztae bárki, vagy bármi a szülôket, gyerekeket a valódi hagyományôrzésben?
6. Amennyiben ez a döntés következmények nélkül megtörténhet, úgy milyen garanciát látnak arra, hogy a tordasi közösség
jelentôs részének akaratával szemben nem kell szélsôséges
nézeteket vallók Tordasra történô tömeges beköltözésétôl,
illetve gyermekeik - "megfelelô szellemi nevelésének céljából"
- az iskolába történô beiratásától tartani, ahogyan arra
egyébként szélsôjobboldali internetes fórumokon már felszólítás találhatunk?
Úgy gondoljuk még mindig nem késô a döntést megváltoztatni.
Nevezzék ki - akár csak egy éves ideiglenes idôtartamra - valamelyik másik jelöltet, majd állapítsák meg, hogy megfelelôen látta-e
el munkáját, és az alapján véglegesítsék.
Az eddigiek során nem mutatkozott Tordason olyan csoport,
amely a másik két jelölt bármelyikét valamilyen okból alkalmatlannak tartaná, ôket támogató eredményt hozott a tantestületi és
szülôi munkaközösségi szavazás is.
Fenti levelem elsô változatát elôzetesen elhelyeztem a Tordas
Értékmegôrzô- fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület internetes oldalának fórumára, hogy ott nyilvános vitára kerüljön.
Szándékom szerint egyidôben az Önkormányzati portál fórumára
is el kívántam helyezni, de ott a fórum nem mûködik.
Idôközben a Tordas Értékmegôrzô- fejlesztô és Kulturális
Közhasznú Egyesület levelemet folyóiratuk következô számában
nyomtatásban is megjelenteti. Így annak nagyobb helyi publicitást
biztosítva, amihez természetesen hozzájárultam.
Bár ilyen kérdés nem érkezett, de ugyanígy megjelenhet a levél a
Kisbíró következô számában is, sôt a legcélszerûbb az lenne, ha
az lenne a válaszok nyilvános fóruma, hiszen Tordas egészét érintô kérdésrôl, és nagyon sok tordasit érdeklô pontokról van szó.
Tordas, 2008 július 10.

Köszönettel, Benedek Péter

Kedves Olvasóink!
Új rovatunkban szeretnénk teret, lehetôséget biztosítani minden tordasi lakos számára, hogy a falu életével kapcsolatos
bármilyen kérdésekben nyilvánosan is megszólalhasson.
Tesszük ezt többek kérésére és internetes fórumunk nagy sikerére való tekintettel! Rovatunk címe jelképes értelmû. Nem
csak levél formájában várjuk írásaikat!
Cikkeiket (leveleiket) e-mailben, az info@tordas-ert.hu címre
várjuk!
Szerkesztôbizottság

MI LESZ VELED

MÛVELÔDÉSI HÁZ

KASTÉLY? II. RÉSZ

NYITOTT KAPUK DÖNGETÉSE!

Sajnovics csillagásznak tartotta magát, ezért megírta IDEA
ASTRNOMIAE címû könyvét, amit 1778-ban adtak ki elôször
Budán. Norvégiából való hazatérése után Sajnovics János
Nagyszombaton élt, míg 1773-ban a pápai bulla föl nem oszlatta
a jezsuita rendet. Ezt követôen az esztergomi egyházmegye papjaként a Nagyszombatról Budára áttelepített egyetemnek a budai
Várpalotában berendezett csillagda az ún. Budai Csillagásztorony igazgatója volt. Több tízezer megfigyeléssel igazolta a
csillagászatban való jártasságát.
Sajnovicsok után a báró Palocsay, majd a gróf Batthyány család
vásárolta meg az épületet. 1875-ben Dréher Antal, a híres
kôbányai sörgyáros birtokába került az uradalom és a kastély,
akik a martonvásári kastély felé az Erzsébet királyné ellen
elkövetett merénylet után, az ô emlékére ültetett -ma már védettgesztenyesoron közlekedtek.
Az épületet a XIX. század végén historizáló-romantikus Tudorstílusban átépítették. A kerti homlokzaton a Dreher család címere
látható. A díszterem faburkolatot, a mennyezet kazettás kialakítást
kapott. Ezekben a kazettákban a Dreher család versenylovait és
vadászebeit ábrázoló olajképek Otto Walter 1899-ben készült
munkái, még talán láthatóak. A Drehereket szívósság és munkaszeretet jellemzi, jó iparosok, kiváló mezôgazdák, sôt, még arra is
volt idejük, hogy a lóversennyel és vadászattal foglalkozzanak. Ez
a kastély látta vendégül György walesi herceget, a késôbbi VI.
György angol királyt, aki itt vadászott.
Kállai, Brody és Dreher 2005-ben Budapesten. Alexander Brody
apja hozta be a legjobb ügetôket a negyvenes évek végén
Amerikából, Dreher-Hardy Béla nagyapja és dédapja osztrák és
magyar derbygyôztesek sokaságát tenyésztette.
A Dreher-birtokot 1936-ban felosztották, a kastély a hozzá tartozó gyümölcsössel és a belmajornak nevezett gazdasági
egységgel - összesen 2933 katasztrális holddal- - dr. HardyDreher Béláné, született Dreher Mária tulajdonába került.
Folytatjuk.
Toman Ilona

A Mûv. Ház (még) nyitva

A Könyvtár zárva

2008. június 30-án testületi ülés volt. A 3. napirendi pont:
Önálló Intézmények megszüntetése (Könyvtár, Mûvelôdési Ház)
A testület terve az volt, hogy a jövôben az önkormányzat
kezelésében (nem mint önálló intézményt) mûködteti a tordasi
Petôfi Sándor Mûvelôdési Házat négyórás munkaerôvel ellátva. Így
annak nyitva tartását és funkcióit lényegesen megnyirbálja. Bár a
tervezetet készítôk állítása szerint ezzel a költségtakarékos "félgôzzel" sem csorbulna a falu kulturális központjának mûködése.
Ezen érveket és ígéreteket hallhattuk akkor is, amikor döntöttek a
Könyvtár, iskolával történô egyesítésérôl és egy értékes és képzett
könyvtáros menesztésérôl. A képek és a tények már ebben az ügyben is igazolják félelmeinket.
- Jelenleg a Könyvtár a nyár folyamán (iskolaszünetben) 4 alkalommal nyit ki, alig több mint két órára!
A település lakóinak az eddigi-akár nyári- nyitva tartási idô töredéke áll rendelkezésükre, hogy tudásukat gazdagítsák.
Sokan ismerték fel a két intézmény közti párhuzamot, a Mûvelôdési
Ház rendszeres látogatói közül és szép számmal képviseltették
magukat a hétfô esti ülésen. A témában érintettként szólaltak fel, a
számukra kedves és hasznos intézmény és annak vezetôje mellett!
Talán ez késztetett néhány képviselôt arra, hogy megtörje a
testület általában elsöprô többségének egységét, és ezzel elvetésre
ítélje néhány képviselônk Mûv. Házzal kapcsolatos leépítési terveit. Bár a szavazás elôtt megszólaló képviselôink némelyike
tisztéhez méltatlan hangon becsmérelte az említett intézmény
vezetôjét és 14 éves munkáját. Ezzel mintegy bizonyítva azt a
személye elleni támadást, amit talán az egész "akció" takart!?
Mi, az ülés vendégei, ezért is szinte alig akartuk elhinni, hogy
mégsem sikerült lefejezni és megcsonkítani Tordas "kulturális
motorját", de sokan tartanak attól, hogy egy késôbbi, kevésbé
látványos módszerrel érik el az áhított "költségcsökkentést".
Juttatva ezzel a Mûv. Házat a Könyvtár sorsára.
A jelenlegi állás tehát a következô:
- A Könyvtár zárva!
- A Mûvelôdési ház (még) nyitva!
Farkas Norbert

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 II.
(TORDASRÓL- TORDASRA)
A TORDASI "ELÖLJÁRÓINK" (megválasztásuk után) "fiatalos
lendülettel" munkához láttak. TORDASÉRT a JOBB és
IGAZSÁGOS JÖVÔÉRT. Közel 10 hónapos munkálkodás után
meghatározták mi kell a TORDASIAKNAK!!!
2007. július 26-án (a Tordasi Polgármesteri Hivatalban már határozatokat
hoztak)
- Megváltoztatták Tordas település fejlesztési koncepcióját
- Megjelölték a mezôgazdasági (szántóföld) mûvelésû táblákat
(024/19-20; 024/21-43; 099/1 hrsz.) mûvelési ág változásra.
Meghatározták melyik földterületen lenne a TÉGLAGYÁR és az
AGYAGBÁNYA.
- Megbízták az ALBA EXPERT Kft.-t, hogy módosítsa Tordas
község szerkezeti és szabályozási tervét, a rendelet módosítás
érdekében.
Az önkormányzati gyors döntésre, a téglagyári beruházó gyors megvalósítást ígért. Óriási bevételt remélve a Tordasi Polgármesteri
Hivatalban az agyagbánya nyitás és a téglagyár építés után
megszûnne a "pénzügyi gond"!!!
DE, csendes kis falunkban a "NÉP" akarata is fontos!?
Ezért 2007. október 7-én (téglagyár és agyagbánya ügyben) legyen
népszavazás! (a Polgármesteri Hivatalban már 2007. július 26-án
eldöntött kérdésrôl!)
Óriási volt a kampány. "Aki nem velünk, az ellenünk" hangulat
uralkodott. A TÉGLAGYÁR és AGYAGBÁNYA elutasítás egyértelmûvé
vált 2007. október 7.-én TORDASON. A NEM-mel szavazókat a "falu
elöljárói" megbélyegezték és kirekesztették. Lassan múlt az idô (önkormányzati és alkotmánybírósági döntések miatt), szeretett kis falunk
"csôdközeli" helyzete megszûnt, és a pénzügyi gondok is enyhültek.
Viszont a TORDASI NÉPSZAVAZÁSSAL és annak hatásával kapcsolatos anomáliák még felszínen maradtak. A Tordasi Képviselô
Testület és a Polgármester Úr A NÉPSZAVAZÁS UTÁN NEM
VONTÁK VISSZA A TÉGLAGYÁR ÉS AGYAGBÁNYA megvalósításával kapcsolatos HATÁROZATAIKAT!!!
A 2008 áprilisi Tordas Község Önkormányzat Képviselô Testületi
ülésen napirendre került a 158/2007 (VII.26.); 159/2007 (VII.26.);
160/2007 (VII.26.) számú határozatok visszavonása.
EREDMÉNYTELENÜL. 5 tordasi önkormányzati képviselô támogatta a visszavonást, 4 tordasi önkormányzati képviselô és a polgármester úr pedig nem. Így az önkormányzat részérôl a téglagyár
építés és az agyagbánya megnyitás lehetôsége továbbra is fennáll.
A 2008 májusi Tordas Község Önkormányzat Képviselô Testületi
ülésen ismét napirendre került a 158/2007 (VII.26.); 159/2007
(VII.26.); 160/2007 (VII.26.) számú határozatok visszavonása.
EREDMÉNY: 3 tordasi önkormányzati képviselô IGEN, 6 tordasi
önkormányzati képviselô és a polgármester úr NEM SZAVAZTA
MEG A HATÁROZATOK VISSZAVONÁSÁT, tehát a határozatok
tovább élnek.
A 2008 júniusi Tordas Község Önkormányzat Képviselô Testületi
ülésen ismét a napirendi pontok között szerepelt a 159/2007. (VII.
26.) számú határozat visszavonása.
EREDMÉNY: Ugyanaz, mint MÁJUSBAN.
TISZTELT "ELÖLJÁRÓINK" ÉS POLGÁRMESTER ÚR!
A kampányukban és tordasi Kisbíróban ÖNÖK IGAZSÁGOT,
ÔSZINTESÉGET IGÉRTEK! Ezen felül még kíváncsian várják a
tordasi lakosság véleményét?
Ha közfeladatra vállalkoztak, viseljék el a ténykedésükkel kapcsolatos kritikát is, és cselekedjenek esküjüknek megfelelôen!
Utóirat: Tordas múltját-jelenét-jövôjét ismerve!
A Sze-Lá-Vi Alapítvány, a Völgy-Vidék (Vértesalja, Váli-völgy,
Szent László völgy, Etyeki dombság) akciócsoportja, a tordasi
lakosság többsége, a jelenlegi természeti adottságokat megôrizve, a
szebb jövô érdekében szeretné felhasználni az Európai Unió
LEADER forrásait!
Derecskei János s.k.

Tudja Ön? (Néhány közérdeklôdésre számot tartó tényekrôl!)
- hogy Tordas községben a csatorna érdekeltség száma a társulat alakulásakor 661, ebbôl tag: 648,
- hogy 2007. december 31.-ével aktivált a tordasi önkormányzat csatorna vagyona:
szennyvízcsatorna-hálózat: 761.704.169 Ft,
a közös szennyvíztisztítóból ránk esô vagyon: 132.662.408 Ft
- hogy az összesen 894.366.577 Ft közmûvagyon a lakosság
pénzügyi támogatásával (köszönet ezért a község lakosságának!), az önkormányzat pénzügyi hozzájárulása nélkül
keletkezett és növeli önkormányzatunk vagyonát,
- hogy a csatornahálózat elkészülte után mintegy 100 ingatlan (Teszár Tamás testületi ülésen elhangzott nyilatkozata)
nincs rákötve a csatornára,
- hogy az önkormányzat rendelete szerint a csatornahálózatra
rá nem kötötteknek talajterhelési díjat kellene fizetni,
- hogy a talajterhelési díj fizetésére kötelezésnek elmaradása,
bevételi kiesést okoz az önkormányzatnak, jogosulatlan elônyhöz juttatva azokat akik "sumákolnak",
- hogy azért magas a csatornadíj, mert az önkormányzat ilyen
magasan állapította meg, minden szakmai álláspont ellenére (a Kisbíróban leírt indokolás, egyszerûen butaság!)
Márki Ferenc

LÉPCSÔK - ÉS IGAZSÁGOK
• Igaz-e, hogy elkészült az orvosi rendelô
melletti lépcsô és rámpa
• Igaz-e, hogy szükség volt rá, mert a
babakocsit toló szülôk nem tudtak közlekedni
• Igaz-e, hogy magánszemélyek befizettek
65.000.-Ft-ot az Önkormányzat számlájára
• Igaz-e, hogy felajánlott az Önkormányzat
50.000.-Ft-ot az építkezéshez
• Igaz-e, hogy 64.626.-Ft került ebbôl felhasználásra
(374.-Ft megmaradt kezelési költségre)
• Igaz-e, hogy a lépcsô további költsége társadalmi
munkából és anyagfelajánlásból lett fedezve
• Igaz-e, hogy az Önkormányzat 50.000.-Ft-ja
nem lett elköltve
• Végezetül igaz- e, hogy ebben a lépcsôben
nincs benne önkormányzati pénz

igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz
igaz

Aki mind ezt nem hiszi JÁRJON UTÁNA!
Cifka János

Egyesületi hírek
Épül a Tájház. Az épület alapja
elkészült. A falazás elkezdôdött.
Szombat délelôttönként várunk
minden lelkes embert, aki munkájával hozzá szeretne járulni a
Tájház megvalósításához.
Kiadja:
Felelôs kiadó:
Szerkeszti:
Honlap:
Megjelenik:

Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô
és Kulturális Közhasznú Egyesület
Cifka János
a szerkesztôbizottság
www.tordas-ert.hu
600 példányban
Ingyenes!

