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MÁRTON-NAPON SZLOVÉNIÁBAN
A szlovén Puconci településsel több mint tíz éve él a kapcsolat.
Az iskola, az önkormányzat, a mûvelôdési ház számos programja mellett a boros gazdák között is szoros kapcsolat
alakult ki az évek során. Az öreghegyi Orbán-napon szép
számmal képviseltetik magukat szlovén bortermelôk.
A mezôgazdasági munkák,- a hagyományok szerint- Szt. Györgynapján kezdôdnek, és Márton-napjával érnek véget.
Szlovén barátainknál ezt a napot ünneplik a gazdák. Ekkorra
megnô és szép kövérre hízik a liba, "kiforr a hegy leve", amit a
finom sültre hörpinthet a dolgos gazda. Ünnepség keretében
megszentelik az új bort. Vendéglátóink a tôlük megszokott
módon, igencsak kitettek magukért.
A kétnapos kirándulás alkalmával sok ismeretet gyûjtöttünk.
Megnéztük, hogyan kezelik, tárolják a bort. A borkezelés technikája sokban eltér a magyar gyakorlattól. Náluk fahordót csak
kis pincékben találni. A gazdák zöme rozsdamentes acéltartályokban szabályozza a must erjedésének idejét, ütemét.
Ez a technológia kétségkívül könnyebb, mint a hordós módszeré.
Szerintünk elveszítette a borospince hangulatát és lehet, hogy a
bor sem olyan, mint valaha.
A szôlôtermesztésben is sok mindent másképp csinálnak. Nem
fordítanak annyi energiát a kapálásra, rotálásra. ôk a kényelmesebb
megoldást választják, gyomirtót használnak, vagy nyírják a füvet a
sorok között. A metszésben is fedeztünk fel különbségeket.
Tapasztalatokban gazdagabban, úgy köszöntünk el barátainktól,
hogy találkozunk jövôre Tordason, az öreghegyi Orbán-napon.

BESNYÔ

Cifka János

A Tordasi Ifjúsági Klub
Szeretettel várja a nagyokat,
kicsiket és a még kisebbeket,

Mikulás-napi mûsorára.
December 6-án (szombaton)

délelõtt 10 órára a
Mûvelõdési Házba.
A Manócsemege címû
mesejátékot fogjuk elõadni.

Minden "kismanót"
szeretettel várunk!
A TIK és a Mikulás

Értékmegôrzô kórusunk Besnyôre utazott, hogy eleget tegyen
egy kedves meghívásnak.
Régi ismerôseink kórustalálkozót szerveztek. Valaha együtt
kezdtük el a népdaléneklést, együtt próbáltuk megtalálni a válaszokat: a- mit is? hogyan is? kérdésekre.
Az ilyen kórustalálkozók úgy zajlanak, hogy minden dalkör
elôadja mûsorát, aztán kellemes vacsora után igazi mulatozás
kezdôdik. Egyáltalán nem öreges táncikálással. Ezt azét írom így,
mert a kórusok átlagos életkora jóval ötven fölött van.
Bôven van alkalom, a pletyizésre is. Értékelôdnek a kórusprodukciók. A baráti jótanácsokból mindenki okulhat, sosem volt
sértôdés. Víg mulatozás közben népdaléneklô barátnôinket
megtanítottuk a "Nád a házam teteje… " címû nóta mutogatós
változatára, ami leginkább kisiskolások szeretett produkciói
közé tartozik, mégis mindenki megtanulta. Fergeteges hangulatú találkozó volt, melyet ezúton is köszönünk a besnyôi barátainknak.
Cifka Julika

LEVELEK

TORDASRÓL
Tisztelt tordasiak!
Néhány szó a csatornaberuházásról azoknak, akik abban
részt vettek, Tordas község lakosságához annak érdekében,
hogy a Kisbíróban megjelent rágalmazásokkal szemben ténybeli információkkal is rendelkezzenek.
Ha eddig nem látták volna, olyan képviselôt választottak
Hajbin Tímea személyében, akinek nem számít semmi más,
mint a bizonyítás, hogy az elôdei milyen bûnösek, mert csak
ennek fényében tudja bemutatni saját kiválóságát. De ô majd
bebizonyítja ezt, ha a lakosság bele is döglik, mert az nem
érdekes. Akkor is, ha hazudni kell, hamisan vádaskodni, a
lakosságot és a hatóságokat is félre kell vezetni, a cél szentesíti az eszközt. Én az Önök helyében megkérdezném, hogy
hova is lett az a több mint 350 millió forint, amit a csatornadíjként beszedtek önöktôl a négy településen (a szennyvíztelepen közel egy millió köbméter szennyvíz folyt eddig
keresztül, ami a 350 Ft-os díj mellett kiadja az általam jelzett
számot). Mennyit költöttek ebbôl az üzemeltetési feladatok
ellátására és hova tették a többit. Miért is tették mindezt,
amikor a bevételeiket már évekkel korábban a bankra engedményezték. A tények nagyon makacs dolgok, így hosszútávon
a mellébeszélés, hangulatkeltés nem lehet megoldás, egyszer
számot kell adni a saját tevékenységükrôl is.
El kellene mondani Hajbin Tímeának, hogy ô támogatta, és
ma is támogatja az ÁSZ azon javaslatát, hogy vonják el az
önkormányzatoktól az önöknek járó támogatást, míg ez ellen
az elôzô testület határozottan fellépett, nem feküdt le a hatalomnak, az Alkotmánybírósághoz fordult, és eredményt ért
el. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette az önkormányzatok tönkretételét célzó törvényt, amit az Ász javaslatára hoztak az ilyen emberek. Mit tesz azért Hajbin Tímea, hogy az
alkotmányellenesen hozott törvények megszûnjenek?
Megvádolja azokat, akik tettek ezért valamit. De hát ez természetes, hiszen másként kiderülne, hogy az elôdeik
munkájának is köszönhetôen az Önök pénzébôl felépült az a
közmû, ami másként évtizedekig nem épült volna fel. ôk ezt
már akkor is ellenezték, hiszen ezt így nem ôk tették. Ha
pedig nem ôk tették, akkor ez nem is lehet jó. Ennek
bizonyítása pedig mindenek elôtt való, hiszen a végén még
kiderül, hogy semmivel nem különbek az elôdeiknél, sôt.
Javaslom Önöknek, hogy ne hagyják folyamatosan mocskolni az Önök pénzébôl közösen létrehozott csatornamûvet, és
fôleg ne hagyják, hogy annak üzemeltetése kapcsán ellopják
az Önök pénzét. Kérjék számon a korábban hozott testületi
döntések végrehajtását, amelyek biztosítanák a zavarmentes
üzemeltetést, ami mellett nem lenne bûz, amit szagolni kell a
településeken és még a szennyvíz-díj sem növekedne az
egekig.
Ha ennek hatására végül rászánják magukat az ilyen kiváló
szakemberek, akkor legalább ôk is tesznek majd valamit a
közösség érdekében és kiérdemelhetik, hogy a következô
önkormányzati garnitúra majd ôket ócsárolja és jelentse fel
azért, mert amit csináltak azt ôk csinálták. Persze erre csak
akkor lesz lehetôség, ha legközelebb is ilyeneknek szavaznak
bizalmat!!!!
Budapest, 2008. október 7.
Váci Gyula

POLGÁRMEST

- Ígéretek (lózun
Juhász Csaba 2006 szórólapját az eltelt idô és a tények ismeretében végigolvasva, a nagy általánosságokon átugorva sem találhatunk semmi meglepôt.
Rögtön az elsô hasábokban leszögezi, egyértelmûvé teszi választói
számára, hogy az egész cécó lényege az, hogy a régi vezetést leválthassák.
" A mostani választás kérdése az, hogy a jelenleg több éve hatalmon
lévôk folytassák-e a falu építését így, vagy mások egy kicsit másképpen."
A továbbiakból következtetve, arra juthatunk, hogy a hatalomért
folyó harc értelme maga a hatalom, mert a lentebb leírt ígéretekbôl
vajmi kevés vált valósággá. Bevezetôjében, azt ugyan nem tagadja,
hogy a település akkori vezetése, jó felé haladva építette Tordast- kár
is lenne tagadnia, hiszen egyébként ô sem jött volna ide- , (bár ô a mai
napig sem választotta állandó lakhelyéül Tordast!!!) de a további
fejlôdés zálogát Juhász Csaba a fiatal, tettrekész, egyéni gondolatokban bôvelkedô vezetôkben látta.
"Olyan képviselôket válasszunk, akiknek vannak saját ötleteik, el
tudják mondani a véleményüket és tudnak felelôsségteljesen (nem
mások döntését képviselve) maguk dönteni."
Bár, a megválasztott képviselôknek, a nekik bizalmat szavazók
akaratát, döntését kéne képviselniük! Vagy Juhász úr másra gondolt?
De akkor manapság a fene tudja, hol maradnak ezek az elvárások,
amikor a testület többsége egy, maximum két ember álláspontját szajkózva próbál egyéniség lenni a posztján.
Az akkor még csak a kitüntetô posztra aspiráló szórólapján kiemeli a
helyi kultura fontosságát is.
" A településen élôk igényeit figyelembe véve és az ô segítségükkel,
sokkal több faluközösséget formáló…kulturális programot (pl.:
Fesztiválok, filmvetítések, koncertek) kell szervezni, támogatni."
Juhász Csaba nem építeni szerette volna Tordas kulturára fogékony
lakosságának közösségét, hanem FORMÁLni? Az emberek ízlésének
átformálása valóban porondra került az elmúlt két évben többször is
és hogy ez sokaknak szemet szúrt, az nem igazán hatotta meg választott vezetésünket!
Juhász Csaba kulturális programjában formálni szeretett volna és már
két éve formázza, alakítja Tordast! Bárcsak tudnánk, hogy neki (vagy
bárki másnak) tetszeni fog-é az elkészült mû?
Nézzük mik is voltak Juhász Csaba ígéretei és mik a tények:
"Egészséges élet, környezetünk megóvása:"
- "szelektív hulladékgyûjtés" - nem valósult meg
- "zöld hulladék gyûjtés" - nem valósult meg
- "csapadékvíz-elvezetés felújítása" - nem valósult meg

POLGÁRMESTER(KEDÉSEK)

ngok) és tények "Sokkal több faluközösséget formáló rendezvény"
- "sport" - semmivel sem lett több, sôt
- "kulturális programok" - az önkormányzat és bizottsága
szervezésével és támogatásával sem lett több
"Falusi turizmus"
- csak kérdések maradtak: ki és hogyan, hol van most, mi történt,
mit kellene tenni stb.?
- támogatásokból ki kell építeni a külterületi utakat, kerékpár és
gyalog utakat - semmi külterületi fejlesztés nem történt, az
Öreghegyre például semmit sem költött az önkormányzat
"Közlekedés"
- forgalomlassító jelzések és eszközök - nem valósult meg semmi
- gyalogátkelô helyek - egy sem épült
Ezek helyett mit tett, ami nem választási ígéreteinek része?
- visszamutogató, ellenséges magatartás, az elôdök besározása,
feljelentések, pereskedések,
- téglagyári kampány,
- csatorna üzembe helyezés, engedélyeztetés elodázása,
- képviseleti demokrácia korlátozása az új szervezeti szabályzat
elfogadásával,
- a szabálytalanul megépült és jogerôs bontási engedéllyel rendelkezô "székely kapu" fennmaradásának legalizálása, közpénzzel finanszírozott rendezési terv elkészíttetésével,
- barátok elvtelen segítése, bevonása úgy a hatalom gyakorlásába,
hogy azt mások kárára, a testület által elfogadott határozatokkal, rendeletekkel biztosítja,
- elhanyagolt falukép, temetô biztosítása,
- "hosszú kutatómunka" után rátalált a település eredeti
elképzelésére (1998-1999), mely szerint a szennyvíztisztító
csak Tordason épül, a tordasi szennyvíz kezelésére.
Bedi, Cifka, Márki

Egyesületi hírek
Kedves tagjaink, olvasóink és szimpatizánsaink!
Jöjjenek el! Vegyünk részt együtt,
2008. december 8-án (hétfôn) 18 órakor
a Mûvelôdési Házban megrendezett

KÖZMEGHALLGATÁSON!
vezetôség

EMBEREMLÉKEZET

TER(KEDÉSEK)

Már két év eltelt, hogy Jozsó itt hagyott bennünket.
Ô elment mi itt maradtunk, itt Tordason!
Maradunk, mert maradni akarunk!
Sok bölcsességet vitt magával, hosszú útjára. Saját jó
szavait és megértését pakolta fel, mégis olyan érzés volt
elengedni, mintha a sajátunkat vitte volna el. Pedig azok a jó
ötletek, az a kedvesség és megértés soha nem volt a miénk,
csak kaphattunk belôle, ha kértünk. Magától értetôdô volt,
hogy mentünk és kértünk belôle. Most villanhat be, hogy
talán nem kértünk eleget. Mert az ember önzô és telhetetlen? Nem! Tagadhatnánk,de ilyenek vagyunk, ami jó és
jól esik abból nem kaphatunk eleget. A jó szó és a jó tanács
pedig most kellene csak igazán.
Néha csak kevergünk a nagy forgatagban, vágjuk a fát, ami
takarta az erdôt, és a hegyeket mozgató energiáinkkal pihenni nem hagyó ingerek küszöbét harapva várjuk azt az
egyetlen bíztató szót. Vagy legyen bár korholó, már az sem
baj, csak hallanánk már végre, hallanánk végre, újra! Siratni
kár is lenne a szavakat és a mögöttük megbúvó, apró
egyetértéseket. Kár lenne, ha most lepné el a könny a
szemünket, amikor a legélesebb tisztánlátásunk mellé is
vakvezetô kutyát kell fogadnunk, hogy lépteinek egy percre
se legyenek bizonytalanok. Ne sirassuk, csak törôdjünk bele
a hiányba.
Beletörôdni, talán az fáj a legjobban, talán az a legnehezebb.
Beletörôdni abba, hogy magunk maradtunk, a magunk erejébôl kell - akár a saját hajunknál fogva is - kirángatnunk
magunkat a bajból. Nekünk, akiknek Jozsó tanácsai, intelmei valaha is jelentettek valamit nem szabad egymás ellen
fordulnunk, nem szabad elkövetnünk unos-untalan ugyanazt
a hibát, amibôl tanulnunk és nem szemléltetô oktatást kéne
tartanunk.
Mert bizony baj van, és nem az anyagi gondokra gondolok,
nem arra ami a költségvetés számoszlopaiban rejtezik, mert
azt ezer és ezer szakember orvosolja, hanem az emberek
szívében és fejében lévô baj jelenti az igazi veszélyt.
Azoknak a megoldásához nem elég a kalkulátor, azokhoz
ember kell, akinek Tordas nem térkép, tervrajz, vagy mûemlék, hanem egy sok érzéssel, véleménnyel, ötlettel, építô
erôvel teli közösség.
Így látta ezt a falut valaha Ifj. Toman József is.
Emlékezzünk rá, mint tordasi emberre!
Mert ember kell az embereknek, hogy emberek maradhassanak.
Bedi Viktor

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK,
MI RÁKÉRDEZTÜNK!
Félidôs értékelô cikksorozatunk lezárásaként szerkesztôségünk,
több független kérdezôbiztos bevonásával, nem reprezentatív,
telefonos közvélemény-kutatást végzett. Lapunk elôször, de
nem utoljára kérte ki a lakosság véleményét. Tettük ezt azért,
hogy minél szélesebb körbôl szerzett információk alapján
tudjunk a továbbiakban is dolgozni. Az egyesületünktôl teljesen független megbízottaink a nyilvános telefonkönyvbôl
véletlenszerûen kiválasztott közel száz tordasi telefonszámon
tették fel kérdéseiket.
A felmérés az eltelt két évet és az ezen idô alatt történt változásokra derített fényt a közvélemény egy esetleges szeletének
válaszai alapján. Lapunk ezúton is köszöni, hogy a felhívottak
nagy része készséggel osztotta meg tapasztalatait velünk és ezzel
segítségünkre volt.
A tíz plusz egy kérdésbôl álló felmérés alapkérdése volt:
Ön szerint az elmúlt 2 évben, Tordason javult(ak)-e?
A falu életének, élhetôségének és külsô megítélésének 2006 óta
történt változásainak több területét vizsgáltuk, hogy teljes képet
kaphassunk!
A kérdezettek szerint leginkább javuló tendenciát mutató területek:
- az oktatás színvonala
- a rászorultak támogatásának mértéke
Azok a dolgok, amik a kutatásunkban résztvevôk szerint nem
javultak, de nem is romlottak:
- a közmûvelôdés színvonala
- az egészségügyi szolgáltatások (Itt sokan hiányolták a szakrendeléseket)
A telefonon megkeresett közel 100 tordasi véleménye alapján az
elmúlt két évben egyértelmûen nem javult:
- a belterületi utak, járdák állapota
- a település tisztasága gondozottsága
- a munkalehetôségek száma és minôsége
- a Polgármesteri Hivatal ügyintézése
- a képviselô-testületi munka
- Tordas országos megítélése
A nem javuló kategóriák magas arányához még annyit, hogy a
nemmel válaszolók utaltak arra, hogy ezen területeken inkább
romlik Tordas helyzete!
Plusz egy kérdésünk: Tudja ön, hogy Tordason életmentô készülék
mûködik?
Nagyon örülünk annak, hogy a megkérdezetteknek elenyészô
hányada válaszolt nemmel erre a kérdésre!
Mindenkinek köszönjük a ránk és kérdéseinkre fordított idôt és az
elgondolkodtató válaszokat hozó felmérésünk eredményességét.
Szerkesztôbizottság

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 -

UTÁNAJÁRTUNK PLUSZ
OLVASÓINK EZT IS HALLOTTÁK
A hónap elején többen látták, hogy a csárda feletti dombon
fúrásokat végeznek. A munkálatok sokakat emlékeztettek
az agyagbánya elôkészítésére. Sok rossz emlék jött elô a
gigantikus fúrógép látványa nyomán. Egyesületünk internetes
fórumán is megválaszolatlanul maradt a kérdés: Csak nem
megint agyagot kutatnak a tordasi dombokon?
A terület tulajdonosaitól tudtuk meg, hogy földjükön nem
bányászati elôkészületek folynak, hanem a Kisbíróban már
felvázolt magasfeszültségû távvezetékek áthelyezésének
kezdeti lépéseivel szembesülhettek az arra járók. Az oszlopok
helyének kijelölése és alapjuk biztosítását végezték az
Elektromos Mûvek szakemberei.
Bedi Viktor

JÖTTEM-LÁTTAM...
A földi bioszféra legmagasabb rendû élôlénye az EMBER. A
bioritmusából adódó létfenntartása és ösztöne kielégítésén
felül, GONDOLKODÁSRA IS KÉPES. TUDATOS cselekedeteivel a környezetét jó vagy rossz irányba megváltoztatja,
befolyásolja. Így szerezhet ezzel ÖRÖMÖT és BÁNATOT is.
A fajfenntartásunk és ÉLNI akarásunk érdekében (már ôsidôk óta)
keressük a legmegfelelôbb helyet bolygónkon. Modern idôket
élve a FÖLDÜNKET gyorsan "körbe járhatjuk". Bármerre
mehetünk. Bárhol "letelepedhetünk". Miért éppen TORDASON
kötöttünk ki?! Elgondolkodtató! A tordasi lakosok száma az utóbbi 15 évben, közel másfélszeresére nôtt. Vajon "Valaki" ide
kényszerítette az EMBEREKET?! UGYE NEM?! Akkor MIÉRT
JÖTTÜNK IDE?! TORDASRA!
- Jó a falu fekvése?
- Közel a fôváros?
- "Olcsó" a telek, a ház?
- Tiszta a levegô?
- Nyugodt a környezet?
- Békések, vendégszeretôek az EMBEREK?
- Kiépült az infrastruktúra?
- AJÁNLOTTÁK?
- SEGÍTETTÉK!?
- MUNKAHELYET TALÁLT?
- A VAGYONA BIZTONSÁGBAN LESZ, ÉRTÉKÉT
MEGôRZI?
- Stb… stb…stb…
HA MÁR IDE JÖTTÜNK - ÉPÍTKEZTÜNK ÉS ISMERKEDTÜNK, EGY KICSIT MEGPIHENHETÜNK ÉS BESZÉLGETHETÜNK, AZ EMBER VISSZA TUD EMLÉKEZNI! UGYE
NEM VOLT TORDASON "ELLENSÉG"?
HA NEM VOLT - NINCS KIT "LEGYôZNI"! ÉPÍTKEZZÜNK,
GYARAPODJUNK TOVÁBBRA IS TORDASON.
A KOPONYÁKBAN MEGNÖVEKEDETT TUDÁST HASZNÁLJUK "NEMES" CÉLRA - ITT TORDASON!
Derecskei János
Kiadja:
Felelôs kiadó:
Szerkeszti:
Honlap:
Megjelenik:

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

