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TORDASI (GÓL)ÖRÖMEINK
(Sportegyesület: "Alapítva 1919-ben")

A 2009-2010-es szezont kiemelkedô eredménnyel zárták a tor-
dasi focisták. Szurkolóik és az egész falu büszkeségére a me-
gyei másodosztályban az ifi csapat, a második, míg a felnôtt
labdarúgóink az elôkelô, hatodik helyezést érték el!
A több mint 90 éves múltra visszatekintô Tordasi Sportegyesület
újdonsült elnöke, Mocsonoki Károly is büszke az elért eredmé-
nyekre. Nagyon örül a felnôttek sikereinek, de az ifik tabellán va-
ló menetelése, szerinte is a tordasi foci régi, jó hírének visszatértét
jelezheti, már néhány esztendôn belül. A labdarúgás népszerûsége,
most a világbajnokság idején még inkább látványos és megkédô-
jelezhetetlen. Tordason is ez a sportág mozgatja meg legtöbb lakó-
társunkat. Természetesen sportegyesületünk új vezetôsége sem
szeretne megfeledkezni a szép eredményeket rendszeresen szállító

lövész-, cselgáncs- és tenisz szakosztályokról, de most a focistáké
a fôszerep. Továbbra is kemény munkát, sok edzést és ha lehet még
kiemelkedôbb helyezéseket várnak mindkét korosztálytól. Munká-
jukkal szeretnének ezen eredmények szárba szökkenéséhez, meg-
felelô "tordasi termôföldet" biztosítani. Az egyesületben általános
az a vélekedés, hogy a jelenlegi csapat összeállítás és az edzôi gár-
da még sok büszkeségre adhat okot kis falunk minden lakójának
számára. 
A tordasi sport rengeteget köszönhet az egyesületben évtizedek óta
dolgozóknak, de most az ô áldozatos munkájuk és a falu minden
buzdító kiáltása ezeknek a fiúknak a kezében- lábában- van!
Drukkoljunk nekik továbbra is igazi tordasi lelkesedéssel!
Zengje be az egész megyét a : HAJRÁ TORDAS!

Álló sor: Imre Zsolt, Fischer Zoltán, Tombor Márton, Varga Gergely, Tóth 
Károly, Puskás Balázs, Varga Attila, Süke Viktor, Tóth Barnabás, Csillag 
Szilveszter (edzô), Elsô sor: Megyesi Pál, Egyed Márk, Müller Máté, Ispán 
László, Pántya Bertalan, Bánhidszki Máté, Preimalyer Krisztián

Álló sor: Sinka Roland, Huszti István, Varga Tamás, Szalai Szabolcs, Varga László,
Czipa László, Kupi János, Szabadi Péter, Tóth Károly,Tóth Tamás, Kozma László
(edzô) Elsô sor: Kovács Tibor, Popelka Csaba, Rácz Csaba, Udvaros Zsolt, Tóth
József, Elek Arnold, Szigeti Attila, Sarkadi Tamás, Szabadi Pál

TORDAS ÉRTÉKEI
Vasárnap reggel 8 és 9 óra között a Kossuth rádióban hosszan méltat-
ták Sajnovics Jánost, a matematikust, a csillagászt, a nyelvészt, a poli-
hisztort, akinek házát, emléktábláját, munkásságát mindenki ismeri:
Gyôrben. Az a diák, aki a világhírû tudós említett adatait nem ismeri
bukásra van ítélve: Gyôrben.  A tudós életének helyi vonatkozása a ta-
nárok vesszôparipája: Gyôrben.
Kinek az értéke Sajnovics János?

Hallhatta az ország: Gyôrnek!
Tordasról, a tudós elônevérôl, családja székhelyérôl, tordasi Sajnovics
János szülôfalujáról egy szó sem esett. 
Nem egyedi az eset. Cseh Tamás faluja? Bakonybél.
Csupor atya páratlan magángyûjteménye? Gödöllô.
Mi lesz a következô, kérdem tisztelettel?

Sztrányay Miklós

Ifjúsági csapat Felnôtt csapat

Farkas Ádám Milán Éremosztás Megállsz Harci kiáltás

Lapunk és a Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület nevében szívbôl gratulálunk!
Bedi Viktor



A Kisbíró állandó, a címlapon megjelenô rovata, a Polgár-
mester úr által jegyzet KEDVES TORDASIAK. Az írásokban
a szerzô, jó tanár módjára megdicséri a szerinte erre érdeme-
sülteket, és elmarasztalja azokat, akik nem feleltek meg az el-
várásainak. A képrôl ránk mosolyog, ne hogy azt higgyük más
írta le a amit olvasunk.
A legutóbbi újságban is a megszokottat kapjuk, van dicséret, ön-
dicséret és természetesen van elmarasztalás, de nem is akármi-
lyen. A csatornaépítés, mint visszajáró kísértet megint elôkerül.
Kihangsúlyozva, hogy nem dicséri meg a létrehozók munkáját. Ki
a fene várja el tôle azt, hogy megdicsérje? Nekem már gyanús is
lenne. De sok mindent elfelejt közben megemlíteni. Elfelejti azt a
tényt, hogy a község lakosságának megoldódott a szennyvízelve-
zetés, hogy a falu összes közintézménye (iskola, óvoda, községhá-
za, mûvelôdési ház, szolgálati lakások, egyházak) akkor ingyen
megkapták a bekötést. 
Elfelejti azt, hogy 2006-ban, már polgármesterként, még ô is aláírt
kölcsönszerzôdést a csatornaügyben? Lehet, hogy akkor még egyet-
értett vele? Felhozza a Víziközmû Társulat feloszlatásával kapcso-
latos hiányt, de elfelejti megemlíteni - pedig a gyûlésen ô is ott volt
és hallotta - hogy a Társulat ezzel nem ért egyet, és megbízást adott
szakembernek, a vitatott összeg csökkentésére, vagy elengedésére.
Megint elôjön a szokásos fenyegetettség, a Bank követelése, de
miért nem említi, hogy Martonvásár és Gyúró vezetése kezdemé-
nyezte a bankkal a megállapodást, hogy Ráckeresztúr vezetése is
szeretné ezt megtenni, de Tordas vezetôi semmilyen módon nem
hajlandók együttmûködni. 
(Mindenki hülye, csak mi vagyunk okosak?)
Talán nem biztos, hogy mindent el kell hinni, ami le van írva, még
ha a Polgármester úr neve szerepel is alatta?

Cifka János

TISZTELT 
TORDASIAK

CSATORNÁRÓL
A víziközmû társulatok küldöttgyûlése 2010. május 20-án el-
határozta az elszámolási eljárás megindítását. Ebben az eljá-
rásban megtörténnek azok a lépések, amelyek végén a társula-
tok végleg megszûnnek. 
Minden nyitott társulati ügyet ezt követôen a területileg illetékes
önkormányzatok intéznek. Így rájuk marad a be nem fizetett érde-
keltségi hozzájárulások beszedése, valamint a fennálló banki hitel-
tartozások rendezése is. Akik az induláskor, vagy késôbb, kapott
kiértesítések szerint megfizették a magánszemély (tag) által fize-
tendô érdekeltségi hozzájárulási részt több fizetni valójuk nincs,
mivel az alapszabály szerint az érdekeltségi hozzájárulás többi ré-
szének más forrásból kell (kellett volna) képzôdni. Van ugyanis
mindkét társulatnál vissza nem fizetett hitelrész. Ennek mérleg
szerinti értéke a Martonvásár és Gyúró társulatnál 185 mFt, a
Ráckeresztúr és Térsége társulatnál 270 mFt. (Egyéb hitele a tár-
sulatoknak nincs.) A különbség részben a pénzügyi problémákra
adott közös önkormányzati-társulati válaszok más-más reakció-
idejébôl, részben abból származik, hogy az alapítványi támogatás
eltérôen érkezett a két társulathoz.
A társulatok saját lehetôségeiken belül mindent megtettek a hite-
lezô bank és az alapítvány irányába a hiányok rendezésére, így
legutóbb a május 20-i küldöttgyûlések megbízást adtak a könyv-
vizsgálónak a banki kamatok felülvizsgálatára. 
Reméljük, hogy az önkormányzatok - már csak nagyobb súlyuk
miatt is - több sikerrel járnak e két szervezettel szemben.

Baki Bálint, Kuna Ferenc elszámoló bizottsági elnökök

HAZUGSÁGOK,
DEMAGÓGIA, 

RÉMHÍRTERJESZTÉS
"Május elsô péntekén ismét kiesett egy csontváz a csatorna-
ügyek szekrényébôl" Hajbin Tímea egy olyan szekrényrôl be-
szél, amelyben már kutakodtak, beleraktak, feljelentettek, ki-
ürítettek. De akkor vajon kit felejtettek ott?
Hajbin Tímea annak ellenére, hogy a település önkormányzatának
képviselôje és pénzügyekkel is foglalkozó fô-tótumfaktum, valót-
lanságokat állít. Ez bizony már nagyon elítélendô cselekmény.
A csatorna ügyben jelentkezô újabb fizetési kötelezettség a csator-
na beruházás kezdete óta ismert (ha Hajbin nem ismeri, mit csinált
eddig?). Az elsô számlák után az APEH még visszautalta az ÁFA-
t, majd döntését visszavonta. A beruházásban résztvevô négy tele-
pülés a gesztor önkormányzat révén fellebbezett, majd az APEH
döntése megváltoztatására pert indítottak. Ugyanezen Áfa tarta-
lom, ugyanilyen beruházásnál, ugyanebben az országban, csak
más megyében, visszautalásra került úgy, hogy az APEH azt nem
követelte vissza. A több mint 5 év alatt az un. Áfa per ellaposo-
dott, az önkormányzatok 2007-tôl nem is törôdtek vele. Felmerül
a kérdés: vajon ki nem vette komolyan a csatorna beruházás befe-
jezését, vajon ki a felelôs azért, mert az Áfa per úgy ért véget,
hogy senki nem tudott róla? A felelôsök a beruházó települések
vezetôi. Ha kevesebb idôt szántak volna mások besározására, a
csatorna beruházás ellehetetlenítésére, talán nem kellett volna az
APEH-hoz rohanni kedvezmények elérése végett. Az APEH nem
nyújtott be inkasszót, csupán csak értesítést kaptak az érintettek a
visszafizetési kötelezettségrôl. Az, hogy a tordasi önkormányzat
utána sem járt a visszafizetést kötelezô határozatnak, az már meg-
kérdôjelezhetô. Az meg már demagógia, hogy a visszafizetési kö-
telezettséget az óvoda építésére szánt pénzbôl kellett volna fizet-
ni. Az önkormányzatnak egy költségvetése van, amely a feladato-
kat, és nem csak egy feladat, végrehajtását szolgálja.
Sajnálatos, hogy az elmúlt napokban ismét felmerül Hajbin Tímea
képviselô asszony neve, aki a május 20-án a megáradt Szent Lász-
ló patak Cifra hídjához látogatott gyermekeivel, mint egy "kataszt-
rófa turista". Ott több embert tartott szóval, miközben a patak kilé-
pett medrébôl, elöntötte az erdôt, veszélyeztette az ott épült lakást,
a szennyvíz átemelôt és a fogyatékosok otthonát. Eközben az ára-
dás ellepte a csatorna fôvezetékét, tisztítónyílásait, aknáit, amelyen
keresztül sok víz került a szennyvízátemelôbe.
Kérdésre elmondta az ott lévôknek, hogy még 40 cm-es áradás
várható. Ez már bizony rémhírterjesztés ("A zavar vagy nyugta-
lanság keltésére alkalmas valótlan vagy elferdített tény állítása, hí-
resztelése."). Az önkormányzat védelmében elmondta, hogy a vé-
dekezés megszervezése nem az ô dolguk, az a katasztrófavédelem
feladata. (Tudatlanság magas fokon!)
Egy fontos dolgot nem tudott (meg lehet pedig tanulni és ez nem jog,
KÖTELEZETTSÉG), hogy a helyi katasztrófa védelem vezetôje a
polgármester, helyettese a jegyzô. E két ember felelôssége és köte-
lessége a helyi katasztrófavédelem megszervezése. Az ide vonatko-
zó tervek valószínûleg a "csontvázas szekrény" mellett vannak. 
Sajnos ismét szembesülni kell Tordas lakosságának azzal a tény-
nyel, hogy az önkormányzat vezetôi, annak néhány képviselôje
nem tudja mivel is bízta meg ôt a választó.

Márki Ferenc

A LEGNAGYOBB ÉRTÉK 
AZ EMBERI ÉLET!

A tordasi defibrillátoros csapat a nap 
24 órájában, felkészülten várja segélyhívásaikat! 

06-30-249-99-99



Magyar Örökség Díjat kapott a

HANGYASZÖVETKEZETEK,
a vidék magyarsága gazdasági gyarapodását szolgáló tevékenysége!

A díj átadására 2010. június 19-én 11 órakor került sor a Magyar Tu-
dományos Akadémia Dísztermében.  A Magyar Örökség Díjat a díj
kuratórium erkölcsi elismerésként adományozza. A kitüntetettek egy
oklevelet kapnak és egy - a magyar Szent Koronát ábrázoló - jelvényt. 

A díj megalapítói 1995-ben rögzítették: az elmúlt negyven-ötven eszten-
dôben a magyar történelemnek olyan alkotó törekvései, személyiségei és
életmûvei, amelyek feledésbe merültek és kikerültek ez által a nemzeti
emlékezetbôl, akik, és amik alapvetôen meghatározták a XIX. és XX.
századi Magyarország fejlôdési irányát. Ezeket a törekvéseket, személyi-
ségeket, életmûveket elô kell bányászni a feledés mélységeibôl, hogy pél-
daként lehessen ôket a mai nemzedék elé állítani: íme, ôk voltak azok,
akik a magyar XX. századot alkották. 
A Magyar Örökség Díj feladata, hogy felmutassa azokat az értékeket, ame-
lyek a múltban és a jelenben is hozzájárultak, hozzájárulnak a nemzeti ön-
becsülés erôsítéséhez, gazdagításához, hiszen a valódi szellemi, kulturális,
tudományos, gazdasági értékek felismerése és felismertetése alapozza meg
a jövôt. A díj azért vált valódi értékké, mert független a mindenkori kor-
mányzattól, a pártoktól, csak és kizárólag valódi értéket ismer el. 
A magyar HANGYA SZÖVETKEZÉS, "a vidék magyarsága gazdasági
gyarapodását szolgáló tevékenysége" Magyar Örökség Díjban részesült.
A díjat Szeremley Béla, a HANGYA elnöke vette át. A HANGYA által
képviselt értéket és örökséget dr. Nagy Bálint ny. egyetemi tanár méltat-
ta. A méltatásban külön helyet foglalt el Tordas, a Balogh Elemér HAN-
GYA szövetkezeti mintafalu bemutatása, a beszéd alatt kivetítô vásznon
láthatóak voltak a közerôvel épült tordasi HANGYA épületek.
Szeremley Béla HANGYA elnök és dr. Nagy Bálint professzor úr
Tordason, a 2010.március 26-dikai térségi HANGYA gazdatalálkozó elô-
adói voltak.
Visszatekintve; Károlyi Sándor tevékenységének és közéleti tekintélyé-
nek, valamint anyagi áldozatvállalásának köszönhetôen 50.000 korona
alaptôkével alakult meg az országos szövetkezeti hálózat kifejlesztésének
céljával a Hangya Szövetkezet 1898. január 23-án, Budapesten.  Az ala-
kuló közgyûlésen megválasztották az elsô igazgatóság tagjait is.  A szö-
vetség vezetésével a kor egyik kimagasló pénzügyi-közgazdasági tekinté-
lyének számító Almási Balogh Elemért bízták meg.
1900-ban már majd 100, 1905-ben közel 500, 1911-ben pedig már 1000
Hangya szövetkezeti üzlet mûködött az országban! A szövetkezetek száma

folyamatosan nôtt, és Trianon után is összekötô szál maradt az egész ma-
gyarság és a Kárpát-medence népei számára.
Térségünkben a HANGYA Szövetkezés Martonvásáron 1907-ben ala-
kult, éves forgalma 2,75 millió Korona volt. Gyúrón 1900-ban alakult,
Tamássy Géza kántor-tanító kezdeményezésére. Évi forgalma 1921-ben
évi 1,25 millió Korona volt. 
Válon 1922-ben alakult Szabó Antal molnár kezdeményezésére. Éves for-
galma 8 millió Korona volt.
Baracskán 1920-ban alakult Simon Bertalan kezdeményezésére. Éves
forgalma 4 millió Koronát tett ki. Kajászón (akkor: Kajászószentpéter)
1919-ben alakult. Kezdeményezô: Csapó Béni. Éves forgalma 4 millió
Korona volt.
Válon 1922-ben alakult Szabó Antal molnár kezdeményezésére. Éves for-
galma 8 millió Korona volt.
Tordason 1904-ben alakult, Áts József segédjegyzô kezdeményezésére.
1911-ben telket vásárolt, s arra 1913-ban közerôvel felépítette a szövet-
kezeti házat, melyben hitelszövetkezet, a földmûvelôk szövetségének
körhelyisége és a boltvezetô lakása volt. Ezen a telken külön helyet ka-
pott a tejszövetkezet is. Évi forgalma 4,25 millió Korona volt.
Dr. Nagy Bálint professzor úr a méltatásban hangsúlyozta, hogy "a
HANGYA, mint nemzeti örökség készen áll, és alkalmas arra, hogy is-
mételten a vidék megmentésének és fejlesztésének modellje legyen."

A képen díjazottak körében Mádl Ferenc volt köztársasági elnök úr fel-
sége, Dalma asszony látható. Ôszinte szívbôl gratulálunk.       

Toman Ilona, helytörténet kutató

LE IS ÚT, FEL IS ÚT
Az utak karbantartása az út kezelôjének törvényben meghatározott fel-
adata, ez nem közvélemény-kutatási kategória. Az úthibákból eredô káro-
kért az út kezelôje anyagi és büntetôjogi felelôsséggel tartozik. Ha példá-
ul az úton lévô kátyúba belehajtok és  megsérül a gépkocsim, az út
kezelôjén az okozott kárt behajthatom (ezt bizonyíthatom fényképpel, ta-
nukkal stb.) és ha az útkezelô nem fizet a Bíróság biztos meg fogja ítélni.
Ne is beszéljünk arról az esetrôl, ha esetleg kerékpárral, motorkerékpár-
ral valaki elesik az úthibán, hiszen itt már személyi sérülés is történhet.
Tordas Község költségvetésében minden évben szerepel az "utak, hidak

" költségsor. Ez 2007 és 2008-ban 850 000, 2009-ben már 1 200 000 Ft.
Vajon mire is lett költve? Tán patakhídra? Egy négyzetméter kátyú kija-
vítása kb. bruttó 7 -8 ezer Ft. Ha az elmúlt három évben ennek a pénznek
csak a felét útjavításra költötték volna, nem lenne egy úthiba sem
Tordason. De ez az Önkormányzatnak valamiért nem fontos. Ennyit nem
érdemel a falu lakossága. Teszi ezt akkor, amikor a több mint 300 milliós
költségvetését 2009-ben 70 milliós  pénzmaradvánnyal zárta. Ezután arra
biztosan nem lehet hivatkozni, hogy nem jutott pénz az útjavításra.
De akkor mire lehet gondolni?

Cifka János



BÉKESSÉG - BIZTONSÁG - BIZALOM
A legnehezebb helyzeteket, feladatokat is meg lehet, és meg is tudjuk
oldani, ha béke van, ha biztonságban érezzük magunkat és ha bízunk
egymásban. 
BÉKESSÉG: nagyon szomorú, ha családon belül nincsen békesség, ha-
ragban vannak, nem beszélnek egymással, és legalább ennyire szomorú,
ha egy közösségben, egy lakóhelyen belül üti fel a fejét a békétlenség. Ki-
csiny kis falunkba is "betette" a lábát a békétlenség. Itt van és pusztítja az
emberek testét és lelkét. Legfôbb vágyunk a béke. Tegyünk és teszünk ér-
te. Teremtsünk békességet együtt, itt, Tordason! Ehhez megértés, türelem
és kellô tisztelet kell egymás iránt. 
BIZTONSÁG: a gyermekeinket, a családtagjainkat, a barátainkat, em-
bertársainkat, személyi vagyontárgyainkat, közösségi tereinket, épülete-
inket, környezetünket, munkahelyünket, stb. mind-mind szeretnénk, ha
biztonságban lennének. Ehhez meg kell teremteni a feltételeket, be kell
tartani a szabályokat és a törvényeket. 
Ezen felül nagyon fontos a jogbiztonság és a létbiztonság. Ott már na-
gyon nagy a baj, ahol minden vélt sérelemért (igazságtételért) feljelenté-
seket tesznek és bíróságra járnak, fizikai erôszakot alkalmaznak. 
A létbiztonság az életünk továbbvitelének az alapja. Ha nincs biztosítva
az emberi (termelô) erô újratermelésének az alapja, a családok elszegé-
nyednek, a gyermekek egészséges fejlôdése korlátozott, a közösségi erô
gyengül. A közszolgák és arra rászolgálók erkölcsi és anyagi megbecsü-
lését fokozni kell. Folyamatossá és kiszámíthatóvá kell tenni a szociális
ellátást és az arra rászorulók segítését. Termelô és hasznos foglalkoztatást
kell adni a dolgozni akaróknak. 
BIZALOM: a másik ember iránti szeretet és tisztelet alappillére a biza-
lom. Bizalom nélkül nincs élet, nincs család, nincs közösség. A bizalom-
hoz "fel kell nôni". Ahhoz, hogy megbízzunk egymásban, megértsük egy-
mást, elismerjük egymást, toleráljuk egymást, megfelelô élettapasztalat-
tal (bölcsességgel) kell rendelkezni. Aki állandóan elégedetlen önmagá-
val, családjával és egy közösséggel szemben, mindig a hibákat és a hiá-
nyosságokat kutatja, azokat felnagyítva, így önmagát hibátlannak és nél-
külözhetetlennek állítja be, annál nagyon nagy a baj. 

A jelenlegi faluvezetésnek (mint az elôzôeknek is) törvény írja elô a fel-
adatait. Személyi- és vezetôváltozás esetén a már megkötött szerzôdése-
ket és a már megvalósult beruházásokat ténynek kell tekinteni. Ha hiá-
nyosságok vannak, azt pótolni kell, ha problémák adódnak, azokat meg
kell oldani. Az állandó hibakeresés nagyfokú bizalmatlanságot jelent.
A személyeskedés pedig haraghoz és fizikai erôszakhoz vezethet. 
A bizalomépítés nagyon fáradságos és hosszú idôt vesz igénybe minde-
nütt, így Tordason is, tehát kezdjünk hozzá!
Személyeskedés helyett idézzük a törvény által elôírt önkormányzati fel-
adatokat, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-
a, (1) bekezdés alapján: "A települési önkormányzat feladata a helyi köz-
szolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrende-
zés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a víz-
rendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemetô fenntartása, a helyi köz-
utak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint
tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármûvel történô vára-
kozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és te-
lepüléstisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tûzvédelemrôl, közbiz-
tonság helyi feladatairól; közremûködés a helyi energiaszolgáltatásban, a
foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrôl, okta-
tásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és if-
júsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közmû-
velôdési, tudományos, mûvészeti tevékenység, sport támogatása; a nem-
zeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészsé-
ges életmód közösségi feltételeinek elôsegítése."
A törvény által elôírt feladatokat az önkormányzatoknak végrehajtani
nem dicsôség, hanem kötelessége. Ezen felül az önkormányzatok helyi
rendeletekkel új célokat és feladatokat is meghatározhatnak. 
Ha mindezeket önzetlenül, megértôen és jó szándékkal hajtja végre a fa-
lu vezetése, akkor megteremthetô Tordason a békesség, a biztonság és a
bizalom. 

Tisztelettel: Derecskei János 

ÚJ "HEGYBÍRÓ" AZ ÖREGHEGYEN
Ahogy már beszámoltunk róla elôzô számunkban a 2010-es Orbán na-
pon új hegybírót választottak a tordasi gazdák az Öreghegyen. Vasvári
Pálé lett a megtisztelô cím. Székfoglaló beszédében a sokak által ismert,
Fábrika sori szôlôsgazda-aki, már második alkalommal töltheti be a
posztot - kemény munkát és sok fegyelmet igénylô összefogást kínált az
egyre népesebb hegyi közösségnek, cserébe életkörülményeik javulásáért.
Kiemelte a hagyományok tiszteletét és felhívta a figyelmet a beilleszke-
dés fontosságára. Mondataival kivétel nélkül mindenkit megszólított,
mindenkitôl segítséget és együttmûködést vár el. Így látja igazán értelmét
mindennapi teendôinek és csak így van tisztségének létjogosultsága!
Céljait tekintve lapunknak elmondta, hogy a nemrégiben érkezettekkel is
szeretné megismertetni a hegy és a helyi kertbarátok múltját, hogy ôk is
jobban meg tudják becsülni a mostanra elért eredményeket és a további
fejlôdés irányát is közösen határozhassák meg.
Szeretné, ha az önkormányzat felé mindenki, becsülettel leróná a hivata-
los tarozásait és így tiszta lelkiismerettel kérhetnék számon vezetôinken
kötelezettségeiket  melyeket oly régóta elhanyagolnak. Ahogy elôdei, úgy
Vasvári Pál is szeretné növelni az Öreghegyen élôk, vagy szabadidejüket
töltôk érdekérvényesítô képességét. Fontosnak tartja az egységes célok
kitûzését és az egyéni érdekek elé helyezésüket.
Konkrét intézkedéseinek elsô lépései is ezt szolgálják. Szeretné éves- féléves
rendszerességgel öreghegyi "lakossági" fórumot tartani. Ahol a vitás kérdé-
sek elrendezôdhetnek és egy új hegyi irányvonal körvonalazódhat. 
A megbeszélések mellett komoly cselekvésre is szólít az új "hegybíró". 
Már a napokban az önkormányzat, az építési hatóság és egyéb hivatalos
szervek bevonásával, az Öreghegy bejárását tervezi. Szeretne megbizo-
nyosodni a szôlôk, kertek rendezettségérôl, valamink kivizsgáltatná az in-
gatlanok jogállását is. Fontosnak tartja mindezt azért, hogy az Öreghe-
gyen is mindenkire vonatkozzanak a szabályok és a közteherviselés alól
senki se bújhasson ki. 

Szintén konkrét, rövidtávú intézkedésként jelölte meg az utak állapotá-
nak javítását. Itt is sok segítségre számít a gazdák, telektulajdonosok és
az önkormányzat részérôl. Külön kiemelte a hegy közlekedésbiztonsá-
gának veszélyeztetô tényezôit, az- így is igen keskeny- utak és a kerí-
tések közé levert vasakat. Ezeknek eltávolításáról rövid idôn belül gon-
doskodni fog!
A növénytermesztés és szôlészet szabályainak betartásával szeretné még
élhetôbbé tenni a tordasi Öreghegyet!

Munkájához sok sikert kívánunk!
Bedi Viktor
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