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ORSZÁGOS BAJNOK A TORDASI LÖVÉSZ SZAKOSZTÁLY!
A Magyar Technikai Tömegsportok Országos Szövetsége
(MTTOSz) 2008. szeptember 6-án Székesfehérváron tartotta éves lövészversenyét.
A Tordas Sportegyesület Lövész Szakosztálya két versenyszámban, a nyílt irányzékú kispuska és a 0.22-es sportpisztoly
számokban indult a versenyen. A szakosztály régi vágya volt
már az országos megmérettetés.
A megyei versenyek tordasi nagyjai már most az elsô országos
versenyükön taroltak a kiváló mezônyben.
A csapat tagjai Barátki László, Farkas István, Govnik József
és Ispán László voltak.
Az Országos Versenyen csapatunk kispuska kategóriában ELSÔ
és sportpisztoly versenyszámban MÁSODIK helyezést ért el.
Egyéni eredmények terén kispuska kategóriában Farkas István
ELSÔ, Ispán László MÁSODIK, Barátki László HARMADIK
helyen végzett.
Ehhez a gyönyörû eredményhez a versenyzôk felkészültsége,
tehetsége mellett Egyesületünk támogatása is hozzásegített.
Gratulálunk minden versenyzônek, és külön Farkas István szakosztály-vezetônek.

Ezzel az eredménnyel ez a sportág is öregbítette Tordas hírét az
országban.
A szakosztály éves versenyeirôl, és eredményeirôl a szezon
végén szeretnénk beszámolni.
Cifka János

A TORDAS ÉRTÉKMEGÔRZÔ ASSZONYKÓRUS A KÔLEVES FESZTIVÁLON
Tudják-e hol található Szilaspogony? Eddig mi sem tudtuk,
szeptember 6-án azonban ide volt hivatalos az asszonykórus a
Kôleves fesztiválra. Szilaspogony egy néhány száz fôs, egy
útcáskás település Palócországban, közel az északi határhoz,
ahol egész évben szinte nincs is rendezvény, csak a szeptember
elsô szombatján megrendezett Kôleves fesztivál. Ilyenkor azonban a település melletti "préri" megtelik a fôzôversenyen
résztvevôkkel, akik az ország minden részébôl érkeznek.
Olyannyira megtelik, hogy néhány ezerre nô a tömeg. Az idén
például 46 fôzôhelyen fôztek a résztvevôk úgy, hogy egy-egy
helyen akár háromféle étek is készült, nem ritkán 50-60 fôre. Nos,
erre a rendezvényre indultunk énekelni és persze fôzni is öt autóval. A "szokásos" felszerelést, meg a fôzéshez szükséges hozzávalókat és eszközöket, napernyôket, talpakat a már jól bevált
gardrób autónk szállította Szabó Pistával a volánnál. Fôszakácsnak Müllerné Juditot és persze a két fiút, Nagy Attilát és Szabó
Pistát neveztük ki. A babgulyás, amit fôztek, olyan jól sikerült,
hogy úgy döntöttünk, megtartjuk ôket. Fôzés közben kisebb csoportokban elindultunk ismerkedni, no meg "lekenyerezni" a zsûrit
az útközbeni pihenô után megmaradt pogácsával, süteménnyel,
sôt némi boros és pálinkás flaskával is. A zsûri ugyanis a fôzôhelyek fôszakácsaiból állt össze. Ezzel persze nem voltunk egyedül,
az egész hangulat kísértetiesen emlékeztetett a mi május 1-jei
fôzôversenyünkre.
Közben egész nap folyt a mûsor a színpadon. A mi népdalcsokrunk bemutatkozóként tordasi népdalokból, - és miután Palóc-

ország látott vendégül bennünket - palóc népdalokból is állt.
Hangulatfokozóként a dunántúli asszonymulatóssal zártuk a
mûsort, mellyel sikert arattunk.
A délután folyamán, különbözô sportversenyeken vehettek részt
az érdeklôdôk és a falu utcáján motoros kaszkadôr-bemutatót
láthattunk. Az esti eredményhirdetésen aztán kiderült, hogy nem
nyertük meg a fesztivál fônyereményét. (Ja, azt még nem is említettem, hogy a vendéglátók minden étekhez egy alaposan megmosott követ adtak - mint a mesében - amit bele kellett fôzni.)
Nagyon jóllaktunk a szenzációs tordasi babgulyással, és jól
szórakoztunk.
A hosszú út költségeihez a kórusunk névadó egyesülete a Tordas
Értékmegôrzô fejlesztô Kulturális Közhasznú egyesület autónként
ötezer forinttal járult hozzá, a fennmaradó benzinköltséget a
sofôreink állták. Köszönet érte!
Farkas Istvánné Erika

"MIT AKARNAK EZEK A GYÉMÁNTOSOK???"
"Gyémántosok". Nemrégiben így aposztrofálták a Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület tagjait az
egyesület internetes oldalán mûködô fórumon.
Sokan és sokfelôl kérdeznek egyesületünk szándékairól. Néha felfigyelnek ránk és tevékenységünkre, néha csak hallomások alapján ítélnek. Céljaink a kezdetektôl fogva nem változtak, minden lépésünket
igyekszünk Tordas érdekében meglépni. Egyesületünk több ízben
nyújtott segítséget, azoknak a földieinknek, akik(,) akarnak és tudnak
tenni lakóhelyükért. A járdaépítéshez anyagot biztosítottunk és a fórumunkon szervezôdött lépcsô és rámpaépítést is tetô alá hoztuk.
Tagjaink között sok valóban hasznos munkával elöljáró embert
köszönthetünk. Így sikerült majd minden közösségi munkájában részt
vennünk, a buszmegállók festésében, az iskola felújításában, a tavaszi
szemétszedésben, is igyekeztünk a falu hasznára lenni.
"Tordas legnagyobb értéke az emberi élet!" Ezért egyesületünk egy
defibrillátort adományozott a falunak és állandó, 24 órás mûködtetését
is megszervezte. A Tordas országos és gyakran nemzetközi hírnevét is
öregbítô Asszonykórus teljes támogatását vállaltuk ezzel segítve
további sikerekre ôket.A tordasi sportélet sem áll tôlünk távol, hiszen
támogatásunknak köszönhetôen vehettek részt lövészeink az országos
bajnokságon, amin - nem kis büszkeségünkre - elsô helyezést értek el.
A falu kulturális életét két új rendezvénnyel gazdagítottuk, a hagyománytiszteletbôl felélesztett nyári Aratóbállal és az Összefogás
Napjával. Mindkét rendezvényen a település lehetô legszélesebb
rétegét értük el, úgy korosztályban, mint érdeklôdési körben. Saját

rendezvényeink mellett a falu többi programját, lehetôségeinkhez
mérten támogatjuk. Idén például a FÖSZTIVÁL költségvetésének
10%-át biztosítottuk. Egyesületünk égisze alatt több ingyenes kirándulás szervezôdött idôseknek és gyermekeknek egyaránt.
Fontosnak tartjuk a nyilvánosság erejét, a második évfolyamát taposó
Tordas Értékei havilapunkban (ami a falu legolvasottabb lapja) és
egyesületünk internetes fórumán (ami Tordas egyetlen fóruma) biztosítunk lehetôséget a tájékozódásra és arra, hogy bárki elmondhassa
véleményét. Lapunk hagyomány- tisztelô -ôrzô és teremtô jelleggel
készül. Idén a Hangya Szövetkezet külön pályázaton került hasábjaira.
Munkánkban együttmûködésre és jó viszonyra törekszünk a környékbéli és országos civil szervezetekkel. Legutóbb az Országos Tájház
Szövetség vett fel minket tagjainak sorába.
Hosszútávú célunk, Tordas helytörténeti emlékeinek összegyûjtése és
méltó helyen történô bemutatásuk. Erre szolgál a hatalmas társadalmi
támogatással épülô Tájház, amit felajánlásokból, társadalmi munkával
építünk fel. Nagyon sok tordasit mozgat meg ez az ügy is, sokan jönnek közénk dolgozni, építeni Tordas múltjának jövôjét.
Testvértelepülési kapcsolataink ápolásáért is sokat tettünk. Bánk és
Puconci delegációit minden rendezvényünkön díszvendégeként
köszöntöttük. Minden tagunk és szimpatizánsunk tettre kész,
Tordasért és a tordasiakért munkálkodni képes, akiknek tetszését elnyerte kis falunk varázslatos hangulata és eddig is munkálkodott ezen
miliô megteremtésén, vagy részese kíván lenni megôrzésének,
továbbfejlesztésének!
Farkas Norbert

LEVELEK TORDASRÓL

A TORDASI DEFIBRILLÁTOROS CSAPAT

Már régebben is írtam a Tordas Értékeinek hasábjain, ahogy
akkor, most is a faluban uralkodó építési szabályok, illetve
szabálytalanságok késztettek arra, hogy "levelemet" eljuttassam a szerkesztôségbe.
Örömömet és reményeimet szeretném megosztani a lap
olvasóival. Örülök, hogy a hosszú idôn keresztül tartó építésügyi vizsgálat végére - tudomásom szerint - egyszer s mindenkorra pont kerülhet azzal, hogy a szomszédságomban évek
óta éktelenkedô, teljességgel szabályellenes kapu tulajdonosa
(Erdélyi Gábor) bontási határozatot kapott az illetékes
szervektôl. A helyi építési szabályokkal, amik 1,5 méterben
állapítják meg a maximális kerítés- és kapu magasságot.
Ezzel a szabállyal szemlátomást ellenkezô építményre végre a
környék szabálytalanságaira "vaskézzel" lesújtó hatóság is
felfigyelt és a tettek mezejére lépve igyekszik helyreállítani a
megbomlott rendszert. Talán így puszta félreértésnek tûnhet az
eddig néhányak által emlegetett kettôs mérce, amivel megítélésre kerültek a helyi szabálytalanságok. Vannak ugyanis
olyan vélekedések, melyek szerint más-más megítélésre kerülnek az egyszerû polgárok szabálytalanságai és a tordasi polgármester érdekköréhez tartozó személyek balllépései.
Reményeim viszont a határozat betartásához kötôdnek.
Reménykedem, hogy a bontási passzus végrehajtását legalább olyan buzgó ellenôrzés kíséri majd, mint amit azt a
hosszan elhúzódó ügy igényli. Remélem, hogy itt sem merülhet fel a tulaj esetleges kivételezett helyzete, ezzel azoknak az
igazát bizonyítva, akik azt mondják: "Tordason, Juhász
Csaba barátainak mindent szabad!"
Levelem végén kérném a tordasi lakosokat, hogy kövessék
figyelemmel ôk is, mennyi idô telik el mire a Tordasi
Polgármesteri Hivatal érvényt szerez egy jogerôs határozatnak, ha annyira jogkövetô és senkivel nem kivételezik.
Bizakodva várom a további fejleményeket!
Tordas, 2008.09.15.

Musti Tibor

AZ ELSÔ RIASZTÁS!
Augusztusban elôször csörrent meg a tordasi életmentô
csapat telefonja. Az épp akkor szolgálatot teljesítô Bediné
Németh Márta azonnal autóba ült és pillanatok alatt a
helyszínen volt. Ahol már ránézésre is meg tudta állapítani,
hogy epilepsziás rohamról van szó, amit a késôbb kiérkezô
mentôsök is megerôsítettek. Így a defibrillátort nem kellett
használni. Ha a helyszínre érkezô defibrillátoros nem is tudná
megállapítani, hogy az adott esetben szükséges e a készülék
használata, a gépet a páciensre csatlakoztatva az pillanatok
alatt felméri az életfunkciókat és ennek alapján hozza
mûködésbe saját magát, vagy közli - magyarul - a kezelôvel,
hogy a beteg stabil állapotban van. Tehát a faluban elterjedt
rémhírek, miszerint a készülék használói tévesen kiüthetnének
bárkit is, teljes mértékben alaptalanok! A csapat telefonszámát
elôször tárcsázó Bosnyák János már jól van és ezúton is
köszönetét szeretné kifejezni a Csapatnak és mindazon embereknek, akik segítségére siettek!
Nagy sajnálatunkra a falu hivatalos lapja, többek többszöri
kérésére sem közölte még egyszer sem a defibrillátoros csapat éjjel nappal hívható telefonszámát. Talán Veres Andrea
fôszerkesztôasszony nem tartja "reneszánsz" értéknek az
emberi életet???
Bedi Viktor

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 -

INFORMÁCIÓ? SZABADSÁG?
EGY ÚJ SZABADSÁGJOG: AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG.
Az információszabadság nem politikai jelszó, hanem szakkifejezés, azoknak a jogintézményeknek az összefoglaló neve, amelyek a mai viszonyok között akarnak valódi esélyt adni a
vélemény- és sajtószabadságnak, valamint a polgárok "informált
részvételének" a társadalom ügyeiben, és ezért az államapparátus információit nyilvánossá teszik.
Sólyom László

KIÉ ITT A TÉR?

"A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat
megismerje, illetôleg terjessze." (Alkotmány 61.§.(1) bekezdés)
A közérdekû adatok megismeréséhez fûzôdô alkotmányos jog
gyakorlásának kereteit a személyes adatok védelmérôl és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
határozza meg. Ez az államigazgatásra, a helyi önkormányzatokra
a nyilvános mûködés kötelezettségét rója. 1992 óta a hivatalok
tizenöt napon belül kötelesek a mûködésükkel kapcsolatos információkat hozzáférhetôvé tenni bárki számára. Senkinek nem kell
indokolnia "kíváncsiskodását", és a megismert adatokat mindenki
szabadon terjesztheti. Ennek garanciája, hogy a hivatalok makacskodása esetén a polgár panasszal fordulhat az adatvédelmi biztoshoz és a bírósághoz. A közügyek nyilvános vitathatósága egyszersmind azt is jelenti, hogy ma már nyilvános üggyé válhat,
botránnyá dagadhat egy-egy eset, amikor egy miniszter, vagy egy
polgármester indokolatlanul az íróasztal fiókjába akarja zárni a
közvéleményt joggal érdeklô információkat, vagy éppen visszatartja azokat. Nem tagadható, hogy idônként felerôsödnek olyan
politikai törekvések, melyek célja, hogy jótékony homályban
maradjanak kényes vagy jogsértô döntések, és elôkerülnek olyan
trükkök, amelyekkel megpróbálják a törvény elôírásait megkerülni. Éppen ez az, amit itt Tordason is fel kell vetni. Tény, hogy az
informatika rohamosan fejlôdô világában az elôzô években a helyi
önkormányzat tanulta e részterület szakmai feladatait, de ma már
egyértelmû, hogy ennek hiányában a lakosság tájékoztatása súlyos
károkat szenved. A tordasi önkormányzat képviselô-testülete
ebben az évben két alkalommal tárgyalta az információval kapcsolatos feladatokat, két alkalommal dönthetett volna a szükséges
feladatok végrehajtásáról. Nem tette. Nem tette annak ellenére,
hogy februárban interpelláció hangzott el ebben a témában. Az
önkormányzat vezetôjének ironikus válasza: "Véleményem szerint
a jelenlegi honlap sokkal több aktuális és hasznos információt tartalmaz, mint a korábbi. A honlap tartalmát a beküldött anyagok
határozzák meg. Ha Önnek hiányérzete van valamilyen területrôl,
akkor buzdítsa a terület képviselôjét az információk küldésére.
Kérem, hogy az Ön által javasolt módosításokat újra terjessze elô,
mert nem értem pontosan, mire gondol."
Ez a válasz mind stílusában, mind tartalmában az interpellálóhoz
való viszonyt jelezi, nem mond semmit, pedig egy államigazgatásban is képzett embernek, többek között, tudni kellene mi a feladata, mit kell végrehajtani. Szeptemberben indítványt nyújtott be
három képviselô ugyan ebben a témában, információszabadság
címmel. Részlet az indítványból: "A feladat ismeretében sem
történt semmi. A testületi jegyzôkönyvek késôn kerülnek fel a honlapra, a rendeletek nem olvashatók, a meghívók idôben nem találhatók, sem a költségvetés, sem a zárszámadás, sem ezek könyvvizsgálói jelentései nem található és még sorolhatnánk, amit a törvény

elôír. Közel három hónappal a határidô lejárta után kérjük, hogy
az információs-zabadságról szóló törvény elôírásainak Tordas
önkormányzata is tegyen eleget. Kerüljön elkülönítésre erre a szükséges pénz és zárós határidôn belül készüljön el a honlap átalakítása, használhatóvá tétele. Legyen végre energia arra a feladatra is, amelyet törvény elôír számunkra…"
Azt a minôsíthetetlen hangnemet, azt a viselkedést, amely ezen
elôterjesztést kísérte nem lehet leírni. A falu elsô embere sem
tudott fegyelmet tartani. Mélységesen felháborodtak azon, hogy
három képviselô olyat gondolt, amit nem ôk találtak ki, hogy az
indítvány megzavarja hatalmi köreiket, hogy feladatokat szab meg
részükre. A törvényre épülô, annak szabályai betartását kérô (nem
követelô) elôterjesztést egyszerûen lesöpörték élve hatalmukkal,
növelve hatalmi arroganciájuk mértékét. Ismét bebizonyosodott:
rossz önkormányzók!!!
Pedig jogunk van tudni többek között:
- mikor, mirôl tárgyal és dönt a helyi önkormányzat;
- milyen helyi rendeletek vannak érvényben;
- mire, mennyi pénzt tervez a helyi költségvetés, illetve költ az
önkormányzat;
- milyen közszolgáltatásokra, milyen feltételekkel tarthatunk igényt;
- mely szervezetek, személy szerint kik a felelôsek a helyi közszolgáltatásokért és hol, kinek, milyen feltételekkel tehetünk
panaszt, ha elégedetlenek vagyunk egy adott közszolgáltatással,
ügyintézéssel;
- milyen önkormányzati kedvezményekre, támogatásokra tarthatunk igényt és milyen feltételekkel, mennyire biztonságosak
lakóhelyünkön az életkörülmények (természeti környezet,
bûnözés);
- kik, mire használják, hasznosítják a település, közösség vagyonát?
Ide tartoznak még: a fentiek mellett az önkormányzat stratégiai
célkitûzései, tervei és programjai, azok aktuális helyzete, megvalósulása, valamint a helyi önkormányzati képviselôk vagyoni
helyzete, érdekeltségei.
Felvetôdik a kérdés: Vajon mi az oka a képviselôtestület érthetetlenségének? Mi az oka, hogy már nem elôször rúgják fel a törvényes
rendet biztosító jogszabályokat, fittyet hányva a megvalósításra?
Mintegy 30 km-re Budapesttôl az önkormányzatunk középkori
állapotokat produkál, ellentétben ígéreteikkel, sokszor hangoztatott
szólamaikkal, vagy éppen semmit nem tesz a kialakuló középkori
állapotok ellen. Egyedi szabályokat alkot, amelyek sokszor ellentétesek a magasabb jogszabályokkal. Az önkormányzat, magukat
szakembernek kikiáltott tagjai, minden hozzáértés nélkül olyan
szakmai munkát végeznek, legyûrve az ôket segíteni szándékozó
szakembereket, amely a magyar államigazgatás szégyene.
Egy azonban biztos: nem beszélhetünk információs- és tudástársadalomról Tordason. Miért is? Mert a falu demokratikusan
megválasztott képviselôi semmibe veszik választóik érdekeit,
egyéni érdekbôl és bosszúszomjból döntenek minden ellen, amely
nem az ô szájízük szerint van, vagy történik.
A szabadság azt jelenti, hogy az embernek joga van ahhoz, hogy a
közösségen belül maga határozza meg az életét, a dologhoz való
hozzáállását, maga döntsön a saját sorsa felett, feltéve, hogy ezt
nem önzôen teszi, hanem úgy, hogy a közösségen belül, annak a
javát szem elôtt tartja. Dr. Weissmahr Béla S.J.München, DE
Márki Ferenc

A napokban többen keresték fel szerkesztôségünket, hogy egy érdekes esetrôl számoljanak be nekünk és mi közhírré tehessük a dolgot. Elmondásuk szerint a Jókai utcában lévô játszótérrôl több szülô együttes erôvel parancsolta el a teret
szintén kihasználni kívánókat, a Tordasi Fogyatékosok Otthonának lakóit, azon felkiáltással, hogy ez a játszótér az övék!
Szollár Lászlót a játszótér létrehozóját is megkérdeztük a dologról. A helyi vállalkozó elmesélte, hogy annak idején, az
önkormányzattal egyeztetve építette a játszóteret, azért, hogy kivétel nélkül minden tordasinak öröme teljen benne.
Boldogan olvasta a Kisbíróban, hogy az ott élôk gondozzák, ápolják adományát. Hitetlenkedve hallgatta szerkesztôségünk
frissen szerzett információját.
- Elképzelhetetlennek tartom, hogy Tordason, ahol több mint 20 éve élnek együtt a fogyatékos és egészséges emberek, ilyen
megeshetett! Biztos vagyok benne, hogy csak valami félreértésrôl lehet szó. Hiszem, hogy a Jókai utcában - sôt egész Tordasonlakók, sokkal toleránsabbak és értelmesebbek, minthogy ilyet tennének. A játszótér használatához további jó egészséget és sok
vidámságot kívánok minden tordasinak!
Bedi Viktor

XI. HANGYA NAPOK

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK,
MI RÁKÉRDEZTÜNK!
" A vizsgálat lezárult, felejtse el!"
Tordason már több ízben hallhattunk a jelenlegi testület és
különösen néhány tagja által tett feljelentésekrôl.
A mostanság lezárult vizsgálatról Cifka Jánost kérdeztük.
- Mi volt a jelenlegi feljelentés, vizsgálat elôzménye?
- 2007 elején a tordasi önkormányzat képviselôtestülete több fegyelmi eljárást indított Márki Ferenc jegyzô ellen.
- Ki képviselte az önkormányzatot a vizsgálatban?
- A képviselôtestület a fegyelmi vizsgálóbiztosának Teszár Tamás alpolgármestert nevezte ki. A fegyelmi eljárás elôkészítése során tanúként meghallgatásra kerültek - többek között - a volt testület tagjai.
- A jegyzô úr részérôl hogyan alakult az ügy?
- Az eljárás során Teszár Tamás elôterjesztése alapján, egy témában
elmarasztalták, majd el is bocsátották Márki Ferenc jegyzôt.
- Mi volt az önöket is érintô vádak alapja?
- A fegyelmi elbocsátás tárgya egy testületi ülés döntése volt!
- Hány volt képviselôt hallgattak meg és milyen arányban igazolták
Teszár gyanúsításait?
- A meghallgatott 9 képviselô közül, csak 2 képviselô támasztotta alá
a vádakat, 2 képviselô nem emlékezett, és öten állították, hogy a
döntés megszületett. Az öt képviselô ellen Teszár Tamás hamis
tanúzás vétsége miatt - a tôle megszokott módszerekkel élve - feljelentést tett a Fejér Megyei Nyomozó Ügyészségnél. Tette mindezt
hivatkozva a büntetôeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 171. §
(2) bekezdésére, ami elôírja, hogy a hivatalos személy köteles a
hatáskörében tudomására jutott bûncselekményt feljelenteni. A
feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati
hatóságnál kell megtenni.
- Tudom, hogy Teszár és a falu által fizetett ügyvédek taktikája volt az
idôhúzás. Milyen módszerekkel próbálták elérni a késleltetett döntéshozatalt és milyen indokokat lát e mögött?
- Igen! Az ügy sokáig húzódott, mivel az ügyészség döntései ellen
több ízben panasszal élt, ezzel is feleslegesen elhúzva a mindegyikünket megviselô procedúrát. Viszont ez már túlmutat "törvényi
kötelezettségein". Bosszúvágyat és oktalan rosszindulatot sejtet.
- Most, hogy már képet alkothattunk az eljárás menetérôl, szeretném
megtudni, hogy milyen hatással volt ez az ügy önökre nézve és a legfontosabb kérdés: Hogyan tovább?
- Nekem Franco Nero 1971-es filmje, "A vizsgálat lezárult, felejtse
el!" jut eszembe, de ez nem olyan egyszerû. A szánt szándékkal
hosszú hónapokra nyújtott vizsgálat számunkra anyagi és erkölcsi károkat is okozott. Az utánajárás, a kiesett munkaórák száma
és az ügyvédi költségek anyagi terhei eltörpülnek, a gyanúsítással
együtt járó megaláztatásokkal. A vizsgálat kezdetén, a rabosítás
minden folyamatán át kellett esnünk, ujjlenyomatot vettek tôlünk
és fényképeztek. Talán mondanom sem kell, hogy Teszár Tamás
irányunkban tanúsított viselkedése sem az évek óta tordasért dolgozóknak kijáró volt! Természetesen a minket ért sérelmeket nem
szeretnénk annyiban hagyni!
- Végezetül, kérem mondja el nekünk, a Fôügyészség immár jogerôs
határozatának önökre vonatkozó lényegét!
- A lényeg, hogy a Fôügyészség 2008. június 12-én, azzal zárta le az
ügyet, hogy a megvádoltak, Cifka János, Fábián Jánosné, Farkas
János, Farkas Jenô, Kunsági László, bizonyíthatóan, nem követték
el a hamis tanúzás bûntettét!
Bedi Viktor

Rendszerváltozásunk után cáfolhatatlanul jelentôs mûvelôdési, mûvészeti és közoktatási rendszert valósítottunk meg.
Immár a XI. alkalommal rendeztük meg a HANGYA napokat.
Helyi képviselôk és vezetôk feladatuknak tartották és tartják
településünk mûvelôdésének összehangolását. A Petôfi Sándor
Mûvelôdési Ház szervezésében sikeres, vendégváró HANGYA
napok ezúttal is megmutatta, hogy településünk kiállítással,
vásárokkal, a HANGYA- híd létesítésével és a hajóavatással, a már
megteremtett rendezvényeket csak szélesíteni tudja.
Ilyen volt idén az elsô Tordasi Pogácsa Fesztivál, melynek keretén
belül 28 fajta pogácsát kóstolhattunk meg a tordasi háziasszonyok
leleményességének jóvoltából! A Fajtakísérleti Állomás vezetôje
és dolgozói igazi jó vendéglátóként járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez. Az általuk szervezett koszorúzáson egyesületünk is
lerótta tiszteletét, a Hangya Szövetkezet életrehívója, Almási
Balogh Elemér emléke elôtt.
Toman Ilona

Egyesületi hírek
Ahogy már elôzô számunkban is tudósítottunk róla a Tájház
jó tempóban épül. Most is csak köszönetünket tudjuk kifejezni
a sok idejét és munkaerejét nem sajnáló tordasiaknak, akik minden szombat délelôtt velünk együtt építik településünk készülô
nevezetességét és továbbra is minden hétvégén várunk mindenkit a Tordasi Csárda mögé, hogy együtt élvezhessük a
közös munka örömét!
Egyesületünk felvételt nyert az Országos Tájház Szövetségbe.
Reméljük, hogy az ezen területen szerzett tapasztalataik számunkra is hasznosak lesznek és több pályázati lehetôséghez
juthatunk.
Vezetôség

Pontosítás
A Tordas Értékei újság augusztusi számában pontatlanul jelent
meg a tordasi polgármester éves jövedelme, melyet az alábbiakban pontosítok:
Juhász Csaba éves jövedelme - az általa írt 289-3/2008 számú
ügyirat szerint - "nem bruttó, mert ennek nincs értelme", évi
(nettó) 8 millió forint, ami az éves költségvetés 2,6 %-a.
(Az idézet Juhász Csaba, szerkesztôségünkbe eljuttatott levelébôl
származik.)
Márki Ferenc
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