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ÉV VÉGI MEGLEPETÉS.
Tordasiak Bangó Margit jubileumi koncertjén

Mindig szerettem Bangó Margitot, s meglepve értesültem a média
tudósításaiból, hogy az Arénában, 40 éves jubileumi koncertet ad.
Ez egyszeri alkalom! Megrendeltem a jegyeket, ott szeretnék len-
ni! Két nappal késôbb Szollár Laci hívott, van három busz, úti cél-
juk december 29.-én az Aréna, Bangó Margit koncertje. Az én je-
gyem esti elôadásra szólt. A buszok 11 órakor indultak. A jegye-
ket lemondtam, természetesen a falumbéliekkel mentem, ez kb.
150 embert jelent.  A legjobb helyeket foglalhattuk el, ahogy ezt
már megszokhattuk, amikor Lacival mehettünk.
A mûvésznô, a nagy koncert elôtt egy külön mûsör keretén belül
is elôadta jubileumi mûsorát. Élôben, hát, nem a Száz Tagú Ci-
gányzenekarral, de annak nagyobbik felével. Itt aztán igazán volt
hangulat! A  régi magyar nóták könnyeket csaltak az emberek sze-
mébe, hogy aztán a cigánymuzsika szívbemarkoló hangulatát,
fergeteges feloldódás kövesse. 
Valami nagyon jó nap volt!
Az estét a Szociban zártuk, ahol Farkas Jenô és Csuti jóvoltából
finom somlóit falatozhattunk. Személyesen megismerkedhettünk
Fodor Zsókával, aki velünk töltötte a napot, s elmesélte, hogyan is
került Tordasra. Energiától sugárzó lénye felvillanyozta, a már
eléggé fáradt társaságot.  
Köszönjük ezt a szép  napot! 

Cifka Julika

Megint elmúlt egy év és elôttünk áll a következô, új feladatokkal
és új kihívásokkal. Most talán a Biblia tanítására gondoljunk,
hogy nem szabad hátranézni, mert az veszélyes, ezért csak elôre
nézzünk. Ady Endre írta egyik versében "új csatára indul az Élet,
a nagyszerû a pompás, a hazug".Bár a költô ezt közel száz éve ír-
ta, de a jelzôi most is igazak. Hiszen az élet nagyszerû. A világ-
mindenség legnagyobb csodája az élet. Az évmilliók alatt kiala-
kult az élôvilágban a  "gondolkodó ember" Pompás lehet az élet,
ha annak látjuk. Ha észrevesszük a szépséget a természetben, a

napsütésben, a szép tájban és egymásban. Viszont hazug is lehet,
ha egyesek azzá teszik. De ezt nem szabad hagynunk. Ez az év ne-
héz lesz mindenkinek. Hiszen az egyéni anyagi és egzisztenciális
problémák mellett döntenie kell közösségi ügyekben is. Okosan
és felelôsen egy olyan világban ahol József Attila szavaival nem
tudjuk "mi lesz még, honnan uszulnak ránk, új ordas eszmék".
Ehhez az évhez szeretnék kívánni mindenkinek sok sikert, ôszin-
teséget és erôt, mert erre nagy szükségünk lesz.

Cifka János (Elnök)
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Almási Balogh Pál orvos (1794-1867) a haza
haladása iránt különlegesen elkötelezetten élt
a magyar társadalom kulturális és gazdasági
elmaradottsága reformkornak nevezett idô-
szakában.
Református lelkészi családban, puritán értelmi-
ségi légkörben nôtt fel. A görög és latin mellett
megtanult angolul, németül, franciául, spanyolul
és olaszul. 1817 - 1823 között végezte Pesten or-
vosi tanulmányait. Mint frissen végzett orvos,
németországi tanulmányútra indult, találkozni akart kor híres személyisé-
geivel. Megismerkedett Samuel Hahnemannal, a homeopátia nevet viselô
új gyógymód megalapítójával. Ettôl kezdve orvosként a homeopátia al-
kalmazója, elkötelezett híve lett. Az 1840-es évekre a homeopátiás gyó-
gyítás legnagyobb magyar tekintélyévé vált.
Szerepe volt a Magyar Hasonszenvi Orvosegylet megalapításában, amely-
nek 1865-ben elnöke lett. Páciensi körébe tartoztak Magyarország akkori
legbefolyásosabb személyiségei, Széchenyi István és Kossuth Lajos.
Közéleti szerepét meghatározta Széchenyi és Kossuth barátsága. Résztve-
vôje, vagy kezdeményezôje volt minden haladó társadalmi mozgalom-
nak. Ô kezdeményezte az Angol - Magyar Kereskedelmi Intézet és az
Iparegylet megalapítását - ez utóbbi Kossuth közremûködésével jött létre,
és felvállalta Magyarország iparának fellendítése mellett a kultúra ter-

jesztését is. Az Ô nevéhez fûzôdik az Állatkínzás
Elleni Egylet megalapítása is 1844-ben. 1830-tól,
akadémiai tagságától kezdve fáradhatatlanul kép-
viselte az Akadémia ügyét: valóságos "utazó
nagykövetévé" vált ennek az intézménynek.
Orvosi és közéleti tevékenysége mellett kiemelke-
dô szerep jutott Almási Balogh Pálnak a nyelvújí-
tó mozgalomban. Veleszületett nyelvérzéke miatt
kapcsolódott a mozgalomba, és sajtóvitát folyta-
tott Bugát Pál (1793 - 1865) orvos-nyelvújítóval,

akivel a homeopátiát illetôen ugyan egyetértett, szóalkotó "túlkapásait"
azonban élesen bírálta.
Szenvedélyes könyvgyûjtô volt, Magyarország akkori talán legnagyobb
magánkönyvtárával rendelkezett. Folyóiratokban és akadémiai kiadvány-
okban nagyon sok dolgozata jelent meg, több tudományos területen ma-
radandót alkotott. 1836-tól szerkesztette az Akadémia által kiadott "Tudo-
mánytár"-at. Kiadatlan kéziratainak és orvosi feljegyzéseinek nagy részét
az ELTE Egyetemi Könyvtára ôrzi.
Dédunokája Almási Balogh Elemér (1913-2009), amikor az ózdi kórház
felvette Dr. Almási Balogh Pál nevét, 10 ezer dollárral alapítványt hozott
létre az ott dolgozó fiatal orvosok szakmai továbbképzésének elômozdí-
tására. 
Forrás: Hangya újság 1933, Internet        Toman Ilona
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TORDAS,
a Balogh Elemér HANGYA Szövetkezeti Mintafalu

A HANGYA Napok szervezésekor mindig az a gondolat ébred fel,
hogy a közös gazdálkodás, termelés és értékesítés a gazdának biztos jö-
vedelmet hozott.
A hazai közös szövetkezés dán mintáját már többször próbálták újrain-
dítani. 2009-ben a HANGYA országos szövetség vezetôségével szoro-
sabb kapcsolat létesült. A magyar mezôgazdaság és egészséges életmód
újragondolása ismét felmerült.
Almási Balogh Elemér HANGYA alapító vezérigazgatójának unokáját,
Almási Balogh Gyulát, aki az USA-ban él, az Amerikai- magyar klub,
alakuló, novemberi rendezvényén Magyar Kultúra Alapítvány Budai
Várban lévô székhelyén ismertethettem meg  a tordasi HANGYA na-
pok újraindítóival: Derecskei Jánossal, Cifka Jánossal és Bedi Mártá-
val, de nem utolsó sorban Toman József gyûjtômunkájának emlékével.
Az itt felvonuló magyar vállalkozások között kiemelt helyet kapott a
HANGYA kiállítása, Tordasi HANGYA szövetkezés múltjáról kiadvá-
nyokat kértek, ezt sokszorosítva osztották.
A felszólások között komoly érdeklôdést keltett Szeremley Bélának, a
HANGYA elnökének bemutatkozása.

Érdeklôdésük Tordas falu iránt jelentôsnek bizonyult, amit egy decem-
beri, HANGYA székházi ebédmeghíváskor bôvítettünk.
Nem sok idô telt el és Balogh Gyula úr és felesége Zsuzsa asszony,
Szeremley Béla HANGYA elnök, Szabó Zoltán HANGYA elnökségi
titkár és Becz Miklós úr január 8-dikán rövid látogatást tett falunkban.
Megtekintették a HANGYA épületeket, bemutatkoztak Juhász Csaba
polgármester úrnak, az evangélikus egyháznál Süller Zsolt, evangélikus
lelkésznek, megtekintették Tordast, többek között a Bosnyák lovardát,
a Feldhoffer Kertészetet, a HANGYA történetét feldolgozó helyi doku-
mentumokat és képeket.
A találkozó után kaptuk azt a lehetôséget, hogy a közeljövôben
Tordason, a Fajtakísérleti Állomáson rendezhetjük az Amerikai- ma-
gyar klub, következô rendezvényét.
A jelen eseményeinek taglalása után sokakban felmerülhet a kérdés:
Kik is azok az Almási Baloghék?

Cikksorozatomban az Ô életüket és Tordashoz való kötôdésüket
szeretném az olvasók elé tárni!

ALMÁSI BALOGH CSALÁD TÖRTÉNETE I.

Ismét eltelt egy év. Egy évtized a XXI. századból. Szilveszterkor örömmel,
nagy hanggal, durrogással búcsúztatjuk az Óévet, amelyben volt szomorúság,
bánat, fájdalom, sok küzdés, de talán egy kis öröm is. Ilyenkor torkunkon le-
eresztett (egy-két?) korty, bódító italtól vidámabbak leszünk!? Így próbáljuk
elfelejteni mindazt ami - aki - számunkra, családunkra, környezetünkre ROS-
SZAT hozott.  ÚJÉV kezdetekor, a felcsendülô MAGYAR HIMNUSZRA, az
EMBER megáll, a szava elcsendesedik. Így, mozdulatlanul állva, a szívveré-
sünk felgyorsul, a könnyünk kicsordul. Átszellemülve érezzük magunkat, itt
az Otthonunkban, itt a Hazánkban.  Pezsgôt bontunk. Az üveg tartalmát szét-
töltve, összecsendítjük poharainkat. A pohár tartalmát megízlelve, mámor-
ba esve lenyeljük azt. Ezután az elsô szavunk: 
BOLDOG ÚJ ÉVET! NEKED! NEKTEK! MINDENKINEK!
TALÁN… 
- … ha megmarad az egészségünk. 
- … ha nem veszítjük el családtagjainkat, szeretteinket.
- … ha nem veszítjük el a munkahelyünket, mindennapi kenyerünk biztosítva lesz.
- … ha lesz otthonunk.
- … ha lesz biztonságunk.
- … ha gyermekek születnek.
- … ha a gyermekek egészségesen felnôhetnek.
- … ha…
Ha ezek megvannak, már boldogok lehetnénk. DE! EMBEREK vagyunk!
Van lelkünk. Vannak érzéseink. Lehetünk vidámak. Lehetünk szomorúak.

Lehetünk közömbösek is. Ma, ebben a felgyorsult és kegyetlen világban el-
gondolkodhatunk: honnan jöttünk, hol vagyunk, hova tartunk, hova akarunk
megérkezni. Újév kezdetekor jönnek a nagy fogadkozások. Ezután majd
másképp fogunk gondolkodni, viselkedni, cselekedni. 
TALÁN…
- … ha közösségünk együtt marad.
- … ha többet beszélgetünk egymással.
- … ha megértôbbek leszünk.
- … ha segítjük a rászorultakat.
- … ha felfedezzük a valós értékeket.
- … ha elítéljük és megvetjük a bûnösöket, a becsteleneket. 
- … ha tiszteljük az EMBERtársainkat.
- … ha óvjuk, védjük a környezetünket.
- … ha tudunk és merünk bocsánatot kérni.
- … ha megbocsátunk.

Ha már EMBERszámba vesznek bennünket, örömeinkkel és bánatainkkal.
Itt és máshol is.A testünk és lelkünk békében lesz. Kibékülünk önmagunk-
kal, embertársainkkal és környezetünkkel.

Eljön a kívánt és várt boldogság! TALÁN ÍGY LESZ 2010-ben!?
Tordas, 2010. 01. 01.

Derecskei János, Egy nyugdíjas 



A tavaly tavasszal megalakult tordasi önkéntes tûzoltó egyesület
jelenleg 53 taggal rendelkezik. Az egyre bôvülô lelkes csapat
Szollár László, tordasi vállalkozó jóvoltából nem csak számos tá-
mogató jó szándékával, de egy valódi felszerelt tûzoltóautóval is
rendelkezik! A 2009-es évben sem tétlenkedtek megalakulásukat
követôen rögvest, beléptek a megyei szervezetbe és jó kapcsolatot
teremtettek pázmándi kollégáikkal. Sok tanáccsal és hasznos in-
formációval lettek gazdagabbak ennek az együttmûködésnek kö-
szönhetôen! Az év vége felé 5 fô a tordasi csapatból Pázmándon,
egy 40 órás elméleti-gyakorlati képzésen vehetett részt. Az alap-
vetô tûzoltó szakmai kiképzést sikerrel elvégezte a Szent Flórián
Önkéntes Tûzoltó egyesület mind az 5 delegált tagja! 
Nardai Péter, Farkas Tibor, Farkas Ádám, Kiss Sándor és
Sztyéhlik Gyôzô.

A frissen bizonyítványt szerzôk közül Nardai Péter beszélt a tan-
folyamról és arról a vonzerôrôl, ami Ôt is az önkéntesek soraiba
szólította!
A 40 órás alapfokú képzésen a sok elméleti óra mellett, amit magas
rendfokozatú, hivatásos tûzoltók tartottak, kiadós gyakorlati okítás-
ban is részesültünk. A képzésen megjelent csapatok között kiemelke-
dô eredményt értünk el! Mindamellett, hogy az ott megszerzett tudás,
csapatukat feljogosítja az esetleges tûz-, vagy káreset mentési mun-
kálatainak megkezdésére, a hivatásosok megérkezéséig és a velük va-
ló hasznos szakmai együttmûködés záloga lehet.  Hasznos kapcsolat-
teremtô lépésként könyvelhetô el a képzésen való részvétel. 
Péter elmondta, hogy a tanfolyamon oktatók és az azon megjelent
többi önkéntes csapat is mind felajánlották szakmai és baráti segít-
ségüket egy jól mûködô önkéntes egység kialakításához. Kezdve a
szervezeti egységek felépítésével, a szükséges felszerelések, anya-
gok beszerzésén át a hatékonyságot növelô személyi erôforrások jó
kihasználásáig! 
Oktatóink és alkalmi diáktársaink közül is sokan megirigyelték fi-
atal egyesületünket, a Szollár László önzetlen adományaként ren-

delkezésünkre bocsájtott, tûzoltóautónk végett! Amit igyekszünk
legjobb tudásunk szerint mielébb a falu szolgálatába állítani!
A csapat összekovácsolásában is nagy segítség volt az "iskolapad
közös koptatása" és a vizsgadrukk közös leküzdése, nem is beszél-
ve a gyakorlati feladatok teljesítése közben egymás állóképességé-
nek, elônyeinek, hátrányainak felismerése. 
Péter mesélt arról is, hogy Ôt személy szerint miért is érintette
meg az önkéntes tûzoltó lét varázsa és miért is csatlakozott az el-
sôk között a Tordason alakuló szervezethez?
Mindig is szerettem volna lehetôségemhez mérten segíteni azok-
nak, akik erre rászorulnak. Nagyon örülök, hogy itt az Önkéntes
Tûzoltók csapatában sok olyan emberrel sikerült találkoznom, akik
hozzám hasonlóan gondolkodnak és hajlandóak tudásukból, erejük-
bôl egy részt, közösségük szolgálatába állítani. Hiszem, hogy sok
szervezéssel, munkával és odafigyeléssel mielôbb Tordas hasznára
tudunk lenni. Ahogy ezt már többen, többször elmondták nem
"csak" a tûzeseteknél szeretnénk segíteni, de a külhoni példákhoz
hasonlóan a falu összefogást, közös munkát igénylô feladataiból is
ki szeretnénk venni a részünket. Ahogy azt már tettük az új óvoda
munkálatainál, ahol a legnagyobb brigáddal képviseltettük magun-
kat. A közös munka és a közös célokért való tevékenykedés már
most jó ismeretségekkel és új barátságokkal gazdagított minket!
Péter említette, hogy a faluban jó néhányan szeretnék Ôket és te-
vékenységüket egyes személyekhez "oldalakhoz" kötni, ezzel já-
ratva le önfeláldozó kezdeményezésüket! Kiemelte, hogy munká-
jukkal és vállalásaikkal, abszolút függetlenül, a falu érdekeit és la-
kosságának életét, kényelmét, biztonságát akarják védeni!
Mindenkit bátorít, hogy lépjen soraikba és akár hasonló tanfolya-
mon elsajátítható ismeretekkel gazdagodva, egy jól szervezett se-
gítô csapat tagjaként legyenek lakóhelyük és lakótársaik haszná-
ra! Adjunk magunkból minél többet, hiszen ezzel nem szegényeb-
bek leszünk, hanem mérhetetlen gazdagságra teszünk szert!

Bedi Viktor

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

- 06-30-249-99-99 -

- EGYESÜLETI HÍREK -
A Tordasi Szent Flórián Önkéntes Tûzoltó Egyesület hírei



TÁJÉKOZTATÁS " FÉLRETÁJÉKOZTATÁS"FELSÔFOKON
A Kisbíró januári száma kimerítô összegzést közölt, az elmúlt tíz év
beruházásairól. A részletes, feltételezhetôen sok utánajárással készült
kimutatás, táblázatba foglalása biztosan sok munkájába került a cikk
szerzôjének. Aki vette a fáradtságot és belemélyedt az sokat ki tud
belôle olvasni. Például azt, hogy 1999 és 2006 közötti nyolc évben154,5
millió összegû beruházás történt a faluban. Vagyis átlag 19,3 millió
évente. Ebben még nem szerepel a csatorna beruházás összege. És eb-
ben az átlagban benne van a 2004-es év is, amikor nem történt beruhá-
zás. Ugyanakkor 2007 és 2008-ban 11,7 millió, átlag 5,85 millió. Tehát
még az egyharmada sem az elôzô éveknek. A táblázat utolsó oszlopá-
ban szerepelnek, esetenként a kivitelezôk. Ez a sor szelektíven jelzi a
megvalósítók nevét. Azért mondom, hogy szelektíven, mert a jelenlegi
Önkormányzathoz kötôdô vállalkozók neve érdekes módon sehol nem
szerepel. Ugyanakkor az a meghatározás, hogy "Összefogással" csak
2007 és 2008 években jelenik meg. Ebbôl egyértelmûen kiderül, hogy
az összeállítás szerzôje az azt megelôzô években nem élt a faluban, hi-
szen semmi információja nincs az elôtte "Összefogással" történt beru-
házásokról. Ez a tájékozatlanság nagyon sok tordasi lakost jogosan sért,

akik az elmúlt években önzetlenül dolgoztak a faluért. Másik érdekes-
ség, hogy 2007 után már egyetlen esetben sem szerepel a neve a meg-
valósítóknak. Ekkor már ezek szerint senkinek semmi köze ahhoz, hogy
ki is költötte el az Önkormányzat pénzét.
A fentiekbôl egy dolog  biztosan kitûnik: a tájékoztatás célja az elôzô fa-
luvezetés lejáratása, ha nem is ezt olvassa ki belôle mindenki.
Végezetül még egy kérdés felmerül: ha ez a kimutatás a  Tordasra az utób-
bi években ideköltözöttek kérésére, és tájékoztatására készült, akkor mért
pont 1999-ig megy vissza? Hiszen ha csak 1990-ig tekintenénk vissza, ak-
kor nagyon sok komoly eredmény lenne még látható. A teljesség igénye
nélkül, például a volt Hangya épületek visszaszerzése és felújítása,   sport-
centrum létrehozása, a posta épülete és a gyógyszertár, a teljes infrastruk-
túra kiépítése, (hány olyan 1800 fôs kis falu van Országunkban ahol ez tel-
jes körûen megvalósult?)
Ezekért az eredményekért természetesen nem vár senki köszönetet, hi-
szen mindenki a munkáját végezte, de nem biztos, hogy erre lejáratás-
sal, és feljelentésekkel kell reagálni.

Cifka János

Kiadja: Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô 
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EGY KÉP TÖBBET MOND 3000 SZÓNÁL
Kampány !!! Apa! Apa! Kezdôdik!

A Kisbíró decemberi számát nézegetve igazán érdekes dolog-
ra lehettünk figyelemmel! Szakmámból adódóan ki vagyok
élezve minden sajtóban megjelenô fotográfiára. Szakmai árta-
lom ez, amit még a helyi lap olvasásakor is elôbukkan belôlem.
Ez olyan, mint amikor frissiben épült házad avatójára meghí-
vod kômíves barátaidat is, akik zsigerbôl ontják a kritikai ész-
revételeiket, de el kell fogadnod, hiszen nem a kötekedô, csak
a szakember szól belôlük.
Amin az én szemem megakadt a helyi "közszolgálati" lap hasáb-
jait böngészve az egy új tördelési elem, miszerint a cikk szerzôjé-
nek kis képét rakja a szerkesztô az iromány mellé, mintegy erôsí-
tendô az írás végén kötelezôen szereplô aláírást. Nívósabb lapok-
ban ez csak az állandó rovattal rendelkezô zsurnaliszták kiváltsá-
ga, vagy az igen neves szerzôké, akik pofalemezükkel is olvasás-
ra csábítják a betûk, képek, közt kalandozókat. Az állandó rovatot
vezetôknél rendszerint a lap indulásától kezdôdôen ugyanaz a kép
szerepel - kevésbé hiú szerzôknél ez 3-5 évente frissül -, a jól
megkomponált stúdióportré, itt az állandóságot hivatott szimboli-
zálni. A sztárszerzôk esetében ugyancsak mûtermi a kép, de a cikk
megjelenésekkor készült legfrissebb fotó az igazán nyerô! Ezzel is
a "csak most, csak nektek… csak azért is" médiafrázist sulykolva!
Nézzük csak itt mi is a helyzet? A két állandó szerzô, akiknek már
nem elegendô nevük leírása, Hajbin Tímea és Teszár Tamás. Utób-
bi írásához még majdnem passzol is a szerkesztés, hiszen az a fa-
lu 2. embereként (alpolgármester) véghezvitt tetteit sorolja fel az
ominózus írásban, ami mellé igazolványkép méretû fotóját is mel-
lékelte. Bár szerintem kevesen vannak Tordason, akik ne tudnák,
hogy kinek is kell megköszönni ezt a sok jót és szépet! 
Hajbin képviselôasszony hasonló formátumú képe kicsit értelmet-
lenül került egy kulturális eseményrôl írt beszámolója mellé má-
sodik aláírás gyanánt! Csak azért értetlenkedek, mert a Pénzügyi
Bizottság elnök asszonyának nem igazából ez a Kisbíróban meg-
szokott "rovata", inkább a költségvetésrôl ír és a számok útvesztô-

jében kalauzolja olvasóit. Képecskéje sokkalta inkább illett volna
egy ilyen témájú írása mellé!(A hír szent, a vélemény szabad!)
Na de inkább térjünk vissza a fotókra! Képi memóriával rendelke-
zô olvasóként régi ismerôsként köszöntek rám a portrécskák. Nem
is kellet sokat törnöm a fejemet azon, hogy hol a csudába is láthat-
tam én már ezeket a barátságos, világos, pozitív képeket! Mindkét
képviselônk 2006-os választási szórólapjáról kerültek "kimásolás-
ra"! Szomorúan jegyezném meg itt, hogy ezen kampányanyagok
még mindig elérhetôek a tordas.hu-ról, viszont az Értékmegôrzôk
fóruma továbbra sem kattintható innen!!! Tehát ezek a választá-
sokra készült promóciós fotók díszelegnek most a 2009. év utolsó
Kisbírójában. Kétlem, hogy anyaghiány eredményezte bekerülé-
süket, mivel a tordasi lap száguldó fotóriporterei, alkotói termé-
kenységükrôl hírhedtek. Még az egykor volt Mûvelôdési Ház ta-
karítónôjét is képesek voltak beelôzni gyalázatos cikkük illusztrá-
lása kedvéért! Így az ósdi fotók közzétételének miértje további
kérdéseket ébreszthet!
2006-ban, a jelenleg hatalmon lévôket segítô kampányképek egy
új korteshadjárat kezdetét jelentik? A választói gondolatok állan-
dóság, megszokottság felé terelése a céljuk?
Ha az ilyen rejtett kampányfogásoknak teret engedhet a falu adófize-
tôinek forintjaiból mûködtetett - elviekben közszolgálati - lap, akkor
a késôbbiekben is számíthatunk rá, hogy többek a saját népszerûsíté-
sükre fogják felhasználni a Kisbíró - elviekben pártatlan - hasábjait? 
A szerkesztés monopóliumát családilag birtoklóknak mennyire
lesz érzékük a korteskedés szabályozásához, vagy a kellô egyen-
súly kialakításához?
Ezek persze "csak" egy tordasi olvasó észrevételei és hozzájuk
kapcsolódó kérdései, de félelmei is! Mivel vannak jelenleg is
olyanok Tordason, akiknek minden tiszteletem mellet mégsem
szeretném 2010-es választási kampányukat finanszírozni. Sem di-
rekt módon, sem pedig a tudtomon kívül!

Bedi Viktor


