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2010. 12. MAJÁLIS ÉS "FÔZÔVERSENY".
TUCATSZORRA IS SIKERES ÉS FINOM

"Az utca fuvarosa, Simon Feri bácsi felajánlotta, hogy menjünk ki
a faluból majálisozni Szt. György pusztára, ekkor írtunk 1993-at.
Attól kezdve minden évben majálisoztunk… Nyolc éve már kevésnek bizonyult a két teherautó platója, így Farkas István ötletét elfogadva a focipálya parkolójába költöztünk." (Tordas Értékei /2007)
12. alkalommal gyûltek május elsô napjának hajnalán a helyi bográcsok mesterei a már jól megszokott fôzô terepre, a sportpálya
parkolójába. A helyszín szinte az utolsó napokig bizonytalan volt.
( Lásd: Majális, de hol?) Talán ennek is betudható az egyéni indulók tavalyinál kisebb létszáma. Az elmaradhatatlan fôzôversenyveteránok klasszikus ételei mellet sok induló örvendeztette meg a
falu éhes népét újdonságaival. A jól megszokott slambuc, pörkölt,
halászlé választék-háromszöget olyan ételekkel kerekítették teljessé a kreatív tordasiak, mint a sültnyúl, vagy a tárkonyos pulyka.
Az ízek nemzetköziségérôl idén is a szlovén csapat gondoskodott.
Nemzeti ételüket, a dödöllét most pacal kíséretében fogyaszthattuk.
A fogyókúrázóknak és a két kóstolás között pihegôknek is akadt
bôven program és mozgási lehetôség.

Délelôtt tûzoltó, mûszaki mentés bemutatót tartottak a váli és tordasi önkéntes tûzoltó egyesület tagjai. Élôben láthattuk a hírekben
sokszor említett feszítôvágót és szakszerû használatát. A képzeletbeli balesetet elszenvedett autót pillanatok alatt darabokra szedô
lánglovagokat még az éltes korúak is tátott szájjal figyelték.
Míg mi reggel a tûzrakással bíbelôdtünk, addig a Szent Flórián
Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai mászófalat építettek, aminek
segítségével alpin - technikai bemutatót tartottak és egész nap várták a bátor falmászókat!
Délután a focipályán tartott rendôrkutyás bemutatót a BRFK Közrendvédelmi alosztálya. Valós élethelyzetekben láthattuk a négyés kétlábú zsaruk, összehangolt akcióit!
Tordas legcsaládiasabb rendezvényén idén is jól érezhette magát
az egész falu. Hála és köszönet, valamint elismerés illet minden
résztvevôt.
Aki ezen a szép napon velünk volt, láthatta Tordas igazi, osztatlanul boldog és önfeledt arcát. A közös fôzés öröme az egész falut
összehozta!

MAJÁLIS, DE HOL?
Plakát1: "A versenyt a résztvevôk nagy számára való tekintettel
a patak és az iskola közötti árnyas, fás részen rendezzük meg!"
Plakát2: "7:00 Fôzôcsapatok helyfoglalása a parkolóban"
A jelenlegi polgármester által dróton rángatott közmûvelôdés
kényszeres újító szándéka, a tordasi hagyományokat megint
szerette volna figyelmen kívül hagyni, de a civil erôk ismét kikövetelték maguknak falujuk szokásainak tiszteletét. Ezt mutatja a sebtében átírt majális menetrend! A valószínûleg rejtett
politikai szándékot tükrözô helyszínmódosítás csúfos kudarcba fulladt! Nem úgy Tordas leghangulatosabb rendezvénye!
A tordasi majális, környék szerte, ismert és kedvelt rendezvény!
Alapvetôen egy igazi, alulról szervezôdött, évtizedes hagyományra visszatekintô eseménye a falunak, aminek igazi birtokosai mindig is a rajta résztvevôk voltak. Népszerûségének növekedésével
arányosan nôt az alkalmi szakácsok és bográcsaiknak száma. A falu vezetése, mint jelentôs kulturális eseményt segítette annak ide-

jén. Segítette és nem kívánta átformálni. Az imígyen intézményesített majálisok fô programja a "fôzôverseny" nevet kapta a hivatali keresztségben. A névadási kényszer szülte, az avatatlan fülek
számára megtévesztô elnevezést. Soha nem volt ez verseny a szó
klasszikus értelmében. Korábban nem is adódott gond a megnevezés értelmezésébôl. Mindenki tudta, hogy elsô helyezést fog elérni és az "Arany Csont Díj" büszke tulajdonosaként térhet haza.
Juhász úr, ezt a jelképes versengést, jópofa díjazást változtatta meg
idén. Pontozásos rendszert vezetett be. Zsûritagként kóstolta körbe
a bográcsok tartalmát és osztott, objektívnek korántsem minôsíthetô pontszámokat. Mivel a pontszámok összesítését nem hozták
nyilvánosságra és ennek hiányában az eredményhirdetés is elmaradt, a jelenlegi polgármester csak keserû sértettséget és rossz szájízt hagyott maga után egy olyan rendezvényen, aminek ez nem lehet célja!
Vagy talán itt is - akárcsak a helyszín kiírásnál - a népharagtól félve, gondolta meg magát?
Bedi Viktor

- DÖNTÉSEK A parlamentáris demokráciánkban a többségi szavazatot (bizalmat) kapott képviselô megkapja a felhatalmazást döntéshozatalra.
A parlamentben törvényt (a legmagasabb rendû jogszabályt) alkothatnak, módosíthatnak, visszavonhatnak. A nagy többséggel
megválasztott képviselôinken múlik (reméljük meg is teszik),
hogy jobb feltételeket és lehetôségeket teremtsenek a mindennapi
létünkhöz. Életünkben meghatározó békességet, nyugalmat, biztonságot, egészséges, tiszta, kulturált környezetet a lakóhelyünkön
kell megteremteni. Ez természetes és egyértelmû igény. Erre a helyi önkormányzatok hivatottak. Törvény adta lehetôség (ma még),
hogy a helyi legmagasabb rangú elöljárót (polgármestert) a helyi
lakosság választhassa meg, függetlenül a parlamentben uralkodó
viszonyoktól. A helyi választásnál meghatározó a személyes ismeretség, a mindennapi gondok és örömök megélése, az elérhetôség
és a döntôképesség. A tordasi lakóhelyünkön kialakult "helyzetet"
és viszonyokat csak úgy érthetjük meg, ha ismerjük a múltunkat.
A kistelepülések között kevés olyan hely van még Magyarországon, ahol tizenöt év alatt a lakosság száma másfélszeresére nôtt
volna. Miért jöttek ide, miért vásároltak, vagy miért építettek új
házakat a családok? A környezet, a hangulat, az adottságok, a
meglévô értékek és értékrendek, a fôváros közelsége, a békesség
és biztonság meghatározó tényezô volt?
Ma már Tordason is hasonlóan éljük meg a mindennapjainkat, mint
Magyarországon máshol. Múlóban a békesség, múlóban a biztonság
(jogbiztonság, létbiztonság) és az emberi méltóság tisztelete. A kis
közösségünk értékrendje kezd megváltozni. Errôl a helyi vezetôk is
nagyban tehetnek, mert nem hallják meg a másképp csengô szavakat,
mert nem látják meg a változó színeket és nem érzékelik a körülöttük
zajló eseményeket. Egy szûk körben forognak és maguk elé néznek.
A 2006-os önkormányzati választások után említésre méltó események:
- A 2006-ban megválasztott polgármester úr elôzôleg a volt jegyzô úr beosztottja volt.
- Három megválasztott, új önkormányzati képviselô még nem
végzett közfeladatot.
- A megválasztott alpolgármester úr 2002-ben polgármester jelölt
volt.
- A nagy számú képviselô jelölt közül öt fô színes tájékoztató lapot terjesztett önmagáról és egy programról (utólag mindannyian képviselôk lettek).
A tordasi lakosság által hatalomra juttatott elöljárók nagy visszhangot kiváltó döntései:
- Téglagyár-építés, agyagbánya nyitás Tordas területén 2.760.000
m2-en (pénzügyi okok miatt). Ezzel kapcsolatban országos "hírünk" lett. A polgármester úr és képviselôk egy része akarták, a
lakosság többsége elutasította. Az eset következményei: az elutasítók megbélyegzése, csôdhelyzet hírének terjesztése, fenyegetés az iskola bezárásáról.

- Átszervezések, leépítések (személyi és gazdasági indokok miatt). Ellehetetlenült az együttmûködés az új vezetés egy része
és a törvényesség helyi felügyelôje között. Ezért átszervezték a
hivatalt, körjegyzôséget alakítottak ki, és a volt jegyzôt fegyelmivel eltávolították. Következmény: a volt jegyzô úr munkaügyi bírósághoz fordult, a pereskedés még ma is tart, a hivatalvesztés nem jogerôs, így jogilag még mindig a volt jegyzô úr
lehetne Tordas község jegyzôje.
- A tordasi önálló mûvelôdés és kultúra átszervezése. Az önálló
mûvelôdési ház jogviszonyának megszüntetése. Így az igazgatói állás is megszûnik, az igazgató asszonyt, kinevezésének lejárta elôtt eltávolították. Az intézkedés személyeskedés jeleit
mutatja. Következmény: a mûvelôdési ház volt igazgatója
munkaügyi bírósághoz fordult, mert közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése törvénytelen volt. A jog szerint közszolgálati jogviszonyban vissza kellett volna helyezni a volt
igazgatót. Fél év elteltével felajánlották részére, mintegy pótolva mulasztásukat, a Prémium Évek Programot, amelynek
keretén belül most foglalkoztatják, nyugdíjazásáig.
- Iskola igazgatóválasztás (ismét országos hírünk lett). Az elöljárók
elôzetesen helyi jelölteket támogattak és javasolták a pályázat beadását, késôbb azonban már egy nem helyi jelöltet támogattak.
Következmény: hangulatkeltés, személyeskedés, tiltakozások,
petíciók, emberi méltóságok megsértése, megalázások sorozata.
Az iskola, az oktatás egy település létének meghatározója és értékmérôje. A falu, helyi vezetôinek figyelembe kellett volna venniük a Tordason kialakult feszült helyzetet. Az új igazgató jelöltet
be kellett volna mutatni a falunak, ismerve a személyét, értékrendjét és tudását hamarabb elfogadta volna a falu lakossága.
- Feljelentések. Sok volt belôle az elmúlt négy évben. Elôzôleg
településünkön nem volt ilyen gyakorlat. Ha valami probléma
volt valakivel vagy valamivel, elôbb jó szóval, majd írásban
született döntés. Az ügyek többsége így elrendezôdött. Elgondolkodtató, mi volt az indítéka és a haszna a gyakori feljelentéseknek. Említésre méltó és nagyon felháborította a lakosságot a volt iskolaigazgató-helyettes feljelentése is. Itt is egyértelmû a személyeskedés és az érintett megalázása. Aki falun
nôtt fel, ismeri a falusi értékrendet és értékítéletet. Itt ha valakit rendôrségre beidéznek, ott rabosítanak, az nagyon nagy szégyen. Egy nyugdíjazás elôtt álló, köztiszteletben lévô iskolaigazgató-helyettestôl így elbúcsúzni kegyetlenség.
Végül is a hatalommal felruházott elöljáróknak dönteni kell. A
döntések meghozatalánál figyelembe kellene venni a közakaratot
és a közjót.
Az elôdök által megteremtett értékeket védeni kell, a törvények és
jogszabályok betartása mellett.
Tisztelettel:

GRATULÁLUNK A PILLIKÉKNEK
Közel 750 gyermek részvételével került megrendezésre
a IV. Országos Néptánc Tanulmányi Verseny. A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központba várta a fiatalokat és az érdeklôdôket a rendezô kecskeméti Kodály
Zoltán Ének-zenei Iskola, amelyen részt vettek a tordasi
Pillikék is.
Örömmel mondhatjuk el, hogy ismét hírnevet szereztek falunknak, korcsoportjukban I. helyezést értek el!
Tordas minden lakójának nevében szeretnénk gratulálni a szép teljesítményükhöz!

Derecskei János

2010. 05. 22.

ORBÁN NAP
AZ ÖREGHEGYEN
Az idén is a jól megszokott, megkedvelt programokkal várta
bennfentes és külsôs látogatóit a tordasi Öreghegy legnagyobb
ünnepe, az Orbán nap. Testvértelepüléseink közül vendégül
láthattuk a bánkiak és a szlovén Puconci gazdáit.
A kellemes szórakozást garantálta a Tordasi Értékmegôrzô
Asszonykórus és a Tordasi Ifjúsági Klub. Az egész rendezvény
gördülékenyebb lett azzal, hogy a borversenyre nevezett gazdáknak nem kellet várniuk megérdemelt díjaikra. Az Orbán
nap "hivatalos" részeként sor került az immár régi Hegybíró
Cifka János beszámolójára, leköszönésére. A tisztséget ezentúlegy évig- a közfelkiáltással megválasztott, Vasvári Pál tölti be!
A leköszönô " hegybíró" Cifka János beszédében összefoglalta az
elmúlt több mint egy évtized hegybíróinak tevékenységét. Elmondta, hogy csaknem valamennyien tettek valamilyen maradandót az Öreghegy történelmében. Ilyen volt, többek között a villany-hálózat kiépítése, az utak felújításának szervezése, az utcák
elnevezése, de kezdeményezés volt Öreghegyi gyûlés összehívása,
szemétszedés faültetés stb...
Az ingatlantulajdonosok megkeresték ôket több problémával, melyeken megpróbáltak segíteni a lehetôségeikhez képest, bár sokszor
nehéz helyzetben voltak. Hiszen miután jogilag semmilyen hivatalos státuszuk sincs, volt hogy fellépésül alapját is megkérdôjelezték.
Beszélt néhány aktuális gondról, a szemétszállítás idejének megváltoztatása, (a pénteki szemétszállítás nagyon kedvezôtlen, hiszen a hétvégén kitett szemét következô péntekig az út szélén büdösödik, az állatok szétszedik a zsákokat).
Problémás volt idén a lomtalanítás is, (a plakátozás elmaradt, a kihordott lom egy része a mai napig ott csúfoskodik). Az Erdômajori út egy szakasza lassan járhatatlan.
Ezekben az ügyekben sajnos nem sikerült eredményeket elérni.
A nagyfeszültségû villanyhálózat építésével okozott úthibákkal
kapcsolatban, az Önkormányzat közremûködésével sikerült elérni, hogy az EON megígérte a beruházás befejeztével - kb. júliusban- az ô munkájukkal kapcsolatos károkat helyreállítják.
Gond még a nehéz gépkocsik forgalma a szûk utakon, erre az építkezôk toleranciáját kérte, próbálják meg a szállításokat kisebb jármûvekkel megoldani
Befejezésül kívánt mindenkinek jó szórakozást, szüretre jó termést.
Megköszönte a bizalmat, amire, megpróbált rászolgálni, noha ez
csak kis részében sikerült, és az új hegybírónak sok sikert kívánt.

Idén is sokan voltunk
az Öreghegy nagy napján

A T.I.K. a Tordasi Rómeó és Júlia vásári
"tragédiával" szórakoztatta a nagyérdemût

Frenetikus mûsorral lépett fel a Tordasi Értékmegôrzô Asszonykórus

Eddigi tevékenységérôl beszámolt a régi
(Cifka János) - és beszédet mondott az új Hegybíró
(Vasvári Pál)

Bánki és szlovén vendégeink egy szép
napot tölthettek az Öreghegyen

A borverseny sok
aranyérmet hozott az
öreghegyi gazdáknak

Az új Hegybíró, (a bô termés érdekében)
borral locsolta meg Szent Orbán szobrát

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KÉRDÔJELEKKEL
A közvélemény-kutatásnak több évszázados hagyománya van.
Mint ahogy a nevében szerepel egy közösség véleményét kérdezik
meg, valamilyen témáról. Teszik ezt úgy pártok és politikusok,
akik kíváncsiak népszerûségükre, mint gyártók, szolgáltatók, akik
termékeik szolgáltatásaik színvonalára, keresettségére kíváncsiak.
Idôvel a közvélemény-kutatás nem csak szakma lett, hanem tudománnyá nôtte ki magát. A kutatás eredményességét, pontosságát nem csak a megkérdezettek száma, összetétele határozza
meg, hanem a feltett kérdések megfogalmazása is. A Kisbíró elôzô számában,- demonstrálva a faluban mûködô demokráciát feltettek négy kérdést a lakosság felé az esetleges fejlesztések
fontosságáról.
Ez természetesen jó kezdeményezés is lehetne, de kikötik, hogy
mindenki csak egyet választhat az egyébként is érdekes lehetôségek közül. Vagyis, ha valaki szükségesnek tartja az utak javítását,

akkor nem támogatja az óvoda építését vagy a sportpályák fejlesztését. Ha viszont valaki egyetért az óvoda építésével, ill. az iskola
tetôtér beépítésével, akkor nem tartja szükségesnek az utak javítását. De ebben sincs választási lehetôség, mert a kérdés úgy szól,
hogy "belterületi utak felújítása (öreghegyi utat is beleértve)", tehát nem lehet azt mondani, hogy a belterületi utakat tartja valaki
fontosnak, és az Öreghegyit pedig nem, vagy fordítva!
A rosszul feltett kérdések miatti érdektelenséget mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a következô Kisbíróban a határidô meghoszszabbításra került. Bár lehet, hogy az is sokakat elijeszt, hogy nem
lehet anonim a válaszadás, meg kell adnia a nevét és a címét.
Nem tudni ez miért szükséges, és mire lesz felhasználva.
Természetesen kíváncsian várom az eredményt, és még kíváncsibban, hogy a válaszokból mit fognak bizonyítani.
Cifka János

NYUGODJANAK BÉKÉBEN?
(POLGÁR) MESTERI LEVÉLVÁLTÁS
A levél:
Tordas Község Önkormányzata
Juhász Csaba részére, Tordas
Juhász Úr!
Tegnap este, a tavaszi esôk után elôször, jártam szeretteim sírjánál.
A látványt, az elhanyagoltság állapotát még a tavaszi környezet
sem tudta megszépíteni. Egyszerûen elképzelhetetlen az a nemtörôdömség, hanyagság, amelyet Ön és segítôi produkálnak.
Már egyszer írtam önnek és ezt továbbra is állítom, hogy azok,
akiknek nincs eltemetve hozzátartozójuk a temetôben, azok nem
is törôdnek azzal. Biztos, hogyha az Ön szülei, nagyszülei e temetôben nyugodnának, nagyobb figyelmet fordítana rá.
El kell mondanom azonban Önnek, hogy egy keresztény szellemû,
embertársaira is adó, ráadásul egy falut vezetô embernek halottai
nélkül is figyelmet kellene fordítani a falu temetôjére.
A temetôben több idôs emberrel találkoztam, akik felháborodásukat fejezték ki. Mikor tájékoztattam ôket arról, hogy hova forduljanak panasszal, csak legyintettek. Nem sokra tartják önt, és joggal ítélik meg így a temetô jelenlegi állapota miatt.
Az biztos, hogy a temetôben ôsz óta csak a csapokat szerelték fel.
Sem a fákat, sem a bokrokat nem metszették, a faleveleket lehet,
hogy a szél hordta kupacba, a szemét mennyisége elviselhetetlen,
már megint nem a fû, hanem a gaz az úr, a régi kút két éve balesetveszélyes és még sorolhatnám.
Az ön agyában a bosszún kívül csupán az új óvoda építése létezik,
amely építkezés nagyon fontos, de miatta elhanyagolni az önkormányzat más kötelezettségeit, már bûnös mulasztás.
Az, hogy alkalmatlan a falu vezetésére, nem csupán az önnel szembeni ellenszenvem mondatja. Az elmúlt három és fél évben vezetôi
erényeit egyáltalán nem csillogtatta meg, törvénytelenségek mellé
hanyag munkavégzése is társult. Nem tehet róla, ennyit tud.
Tudom, hogy a tegnapi testületi ülésen képviselôi bejelentésként
elhangzott a temetô állapota is, arra azonban nem az ingerült válasza a reakció, hanem a munka idôbeni elvégzése.
Dolgozni kell, vagy dolgoztatni. Megítélésem szerint ön mindkettôre képtelen!
Kérem bejelentésem közérdekû kezelését, majd válasz nélküli intézkedését.
Tordas, 2010. április 28.
A válasz:

ÁTÍRT TORDASI TÖRTÉNELEM
EGY HELYESBÍTÉS KÁLVÁRIÁJA
Nagy sajnálatomra a Kisbíróba készített cikkemet, hirtelenjében és tudomásomon kívül, újdonsült "szerzôtársam" Juhász
Csaba (jelenlegi polgármester) átírta, megvágta, az események
szempontjából fontos részeket hagyott ki belôle! Hallomásaim
szerint a falu hivatalos lapjának történetében nem ez az elsô
eset, hogy a beküldött cikkre a megjelenéskor, szerzôje már rá
sem ismer. Minden tordasi tollforgatónak javasolnám, hogy
ha írásaikat eredetiben szeretnék eljuttatni lakótársaikhoz, ne
bízzák a megjelentetést a Kisbíróra!
Az önkényes módosítás részletei:
A KISBÍRÓ ez év áprilisi számában megjelent ÚJRAINDULT
A HANGYA cikk tudomásom nélkül módosult!
Eredeti: "A HANGYA- szellemiség, Almási Balogh Elemér munkásságának kutatása ás feltárása a kilencvenes évekre maradt,
szobrának emlékét is fellelve újra öntették azt. A HANGYA születésének 100. és a mintafalu avatásának 60. évfordulójára, 1998-ra
felelevenítették a HANGYA szokásokat, 2000-ben a magyar Millennium jegyében újra felavatták Almási Balogh Elemér szobrát.
Azóta minden ôsszel HANGYA napokat tartanak. Jelenleg új óvodát és HANGYA alapokon tájházat építenek. A szokások megtartása és az összetartozás felülkerekedett minden eszmei irányzaton.
Tordas a HANGYA szellemi értékek megôrzésében élen járt és jár."
Kihagyott, "elfeledett részletek:
- A megjelent cikk átírója elhagyja: HANGYA alapokon épülô Tájházat! Ezt kihagyni nem lehetséges, mert minden közös
erôvel emelt érték a HANGYA szellem örököse - hovatartozás nélkül - Tordason.
- A HANGYA alapokon épülô tájházban is sok-sok tordasi ember
keze munkája található, ugyanúgy, mint a nagyobb volumenû új
háromcsoportos óvoda építésében. "Szerzôtársam" figyelmébe
ajánlanám: A HANGYA márkanév mindig nagybetûvel írandó!
- Ajánlott fontos irodalom elérhetôsége: Szeremley Béla: A dán
szövetkezeti modell http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/858/1/3/
Cikkeimet a HANGYA szellemi örökség megtartása és további éltetése jegyében írtam. Kedves "szerzôtársam"! Miért kell eltagadni a tordasi közösség munkájának eredményeit?

Márki Ferenc
Ui.: Helyesbítési kérelmemet a falu "közszolgálati" lapjának szerkesztôi figyelmen kívül hagyták, nem közölték!
Toman Ilona
A HANGYA Szövetkezeti Mozgalom - Magyar Örökség Díj
Örömmel értesítjük olvasóinkat arról, hogy a Magyar Örökség-díj
Bizottság jún.1. ülésén, a számos beérkezett javaslat nyomán, úgy
döntött, hogy a HANGYA Szövetkezeti Mozgalom kapjon Magyar Örökség kitüntetô elismerést. A méltatást június 19-én 11kor az MTA Dísztermében kezdôdô díjátadó ünnepségen a közönségnek olvassák föl. Több javaslat is érkezett a HANGYA Központ mellett ez ügyben; az egyik Tordasról, Toman Ilona felterjesztése, a másik Erdélybôl, az RMGE-tôl.
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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
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