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DISZNÓTOR (MOST SEM VOLT KÉNYSZER!)
Éves programjaink készítésénél, egyik fô szempont, mi is az,
amit meg kéne mutatni a falu életébôl. Az ötletek mindegyike
megvalósításra való, de a legnagyobb sikere a disznóvágásnak
volt. Értékes lehet annak, aki még ilyenben soha nem vett
részt. (Vártuk az újdonsült tordasiakat is!) Öröm azoknak,
akik régebben évente vágtak. A falu minden portáján volt ól a
hátsó udvarban, mára ezek szinte mindegyike üres.
Aki kóstolta, már tudja, hogy a reggelire készített sült vér, nem

mindennapi étek, nem is beszélve a bôrkérôl. Olyan pecsenye és
húsleves, amit a friss húsból készítenek utánozhatatlan. A hurká-
nak készülô "fôlôböl" kivett fejhús és belsôségek íze, majd az
ennek a levében fôtt rizs felséges. De ide tartozik a" fogópálinka"
ami köszönés után az elsô volt, no meg a fûszeres forralt bor, hogy
az egész napos vacogtató hideget enyhítse.
Örültünk, hogy sokan - majd százan - eljöttek és tevékenyen
töltötték a napot, velünk vágták a töpörtyûnek szánt zsírszalon-
nát, darálták a hurkának, kolbásznak valót. Jókat beszélgettünk.
A disznóvágás fontos lépései megvalósultak. A markos legények

klasszikus disznóbirkózását követôen Vasvári Pál hivatásos böl-
lérhez méltó bökéssel szenderítette jobb létre a leendô pecsenye
alapanyagot. Derecskei János hagyományos fa perzselôjével
idézte a régi korok vágásait. A disznóvágást mintaszerû szak-
munkaként bemutató Németh Gábort és Tóth Szabolcsot szintén
elismerés illeti. Bámész tekintetek kereszttüzében, sok laikus
kérdésre válaszolva is, a tôlük megszokott gyorsasággal és pre-
cizitással dolgozták fel a sertést fülétôl a farkáig. Sokan érkeztek
süteményestállal, borral, pálinkával. Turda Sanyi sült szalonnája,
pirítós kenyere nagy siker volt.
Egy édes történet: Anyuka, lánykája kezébe nyomja a sült vérrel
rakott tányért. - Anya mi ez?  - Egyél lányom, finom!  - Anya mi
ez, máj?  - Olyasmi….
A nap egyik fénypontja volt az Ifjúsági Klub elôadása. Akik lát-
ták tavalyi produkciójukat az öreghegyen, most sem csalatkoztak.
Testreszabott történetük mindannyiunkat nevetésre fakasztott.
Reméljük még lesz ilyen elôadás.        

Cifka Julika

MEGHÍVÓ
A Tordas Értékmegôrzô- fejlesztô 
és Kulturális Közhasznú Egyesület

Meghívja Önt és kedves családját 
az elsô, hagyományteremtô 

Tordasi Ébredés Napjára
Március 21-én, szombaton 9 órakor találkozunk 

a falu fôterén, az emlékparkban.
Jöjjenek, ébredjünk együtt a természettel. 
Virágos jókedvünkben, tegyünk Tordas 
növényállományának gyarapodásáért!

A virágágyásokat, közös erôvel varázsoljuk 
ismét zöldellôvé!

Alkalom nyílik még virágvásárlásra, és az utcai és
kerti virágok gondozásával kapcsolatban szakmai
tanácsokkal és gyakorlati bemutatóval szeretnénk

megkönnyíteni Tordas felvirágoztatását.

Jöjjön el, dolgozzunk közösen 
a szebb, virágos Tordas-ért!

Hogy ne csak Gábor Áron rézágyúja legyen felvirágozva!



TORDAS ÉRTÉKE A KÖZBIZTONSÁG

Az idézet a nemrégiben elkészült Tordas Község
Közbiztonsági Koncepciójának tervezetébôl való, amit a helyi
polgárôrség vezetôi és Tóth Gábor (nyugalmazott budafoki
rendôrkapitány) segítségével és szakmai támogatásával
készítettek el és nyújtottak át átgondolásra és elfogadásra
Tordas polgármesterének. A koncepció fontos részét képezi a
bûnüldözô szervek és a Polgárôrség kapcsolatának szorosab-
bra fonása, valamint a lakosság tájékoztatása, a helyi médi-
umok segítségével. Egyesületünk tagjai és lapunk szerkesztôi
mindig is fontosnak éreztük, hogy Tordasról, Tordas-ért készít-
sük el havonta megjelenô számainkat, ezért is vettük örömmel
a felhívást és indítjuk útjára közbiztonsági cikksorozatunkat. 
A rendôrségtôl kapott információkat és a Polgárôrség
közleményeit ezentúl kiemelt szinten kezeljük és közöljük a
Tordas Értékeinek hasábjain. Reméljük, hogy ezzel mi is hozzá
járulhatunk Tordas lakosságának biztonságérzetének növeléséhez
és a bûnözôk "biztonságának" csökkentéséhez!

A koncepció tervezet végkicsengéseként megjelöli azokat a konkrét
feladatokat, amik a település közbiztonságának megôrzéséhez
feltétlen szükségesek:

1. A SzEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) megszervezése
2. Közbiztonsági lakossági fórumok szervezése
3. A lakosság rendszeres tájékoztatása a közbiztonság helyze-

térôl
4. A körzeti megbízotti szolgálat visszaállítása a faluban
5. Mezôôri szolgálat megszervezése (állami támogatás igény-

bevétele, a földtulajdonosok bevonása )
6. Közterület felügyelet megszervezése 

Ezen feladatok mindegyikével külön-külön és egészében is
foglalkozni szeretnénk a továbbiakban. Ehhez segítséget kértünk és
kaptunk a Tordasi Polgárôrségtôl, a rendôrségtôl, amit elôre is
köszönünk és ígérjük, hogy tájékoztató, figyelemfelkeltô
eszközeinket ezen a területen is Tordas szolgálatába fogjuk állítani! 
Cikksorozatunk konzultánsainak nyertük meg a koncepció
elkészítésében oroszlánrészt vállaló Tóth Gábort és a helyi Polgárôrség
február 23-án újraválasztott vezetôjét Andorfy Ottót, valamint a
vezetôség több tagját. Elsô megbeszélésünk számukra sem várt új ered-

ményt hozott, hiszen a Tordasi Polgárôrség járôr szolgálatába - az új
koncepció és a történtek hatására- több év kihagyás után a lap
szerkesztôje (Bedi Viktor) és egy korábbi járôr társa (Fehér Ákos) kérte
munkába állítását. Láthatjuk, hogy a jó példa ragadós, mivel a Polgárôr
közgyûlésen is új tagokkal gazdagodott a Polgárôrség. Várják a továb-
bi jelentkezôket! Vigyázzuk együtt tordasra!   

Tények: Tordas bûnözési statisztikája 2004-2008

Ígéretünket azonnal beváltva közöljük a legfrissebb adatokat is:
2009. január:
- 3 betöréses lopás
- 1 lopás
- 1 garázdaság

A statisztikából látható, hogy bûncselekmények száma nô, míg a
rendôrség eredményességi mutatói csökkennek. Habár a megyei
statisztikákban Tordas még mindig a bûnözés tekintetében kevésbé
fertôzött települések közé sorolható. Ezért is vált idôszerûvé, hogy
a közbiztonság, a falu összes grémiuma elôtt témává váljon. Mind
a Polgárôrség, mind pedig egyesületünk szeretné elômozdítani azt
a változást, amivel a társadalmi erôinket, szervezetten jó irányba
terelve, kellô összefogással adhatjuk vissza Tordas régi, biztonsá-
gosabb légkörét, környezetünk sajnálatos hatásainak ellenére is. 

Bedi Viktor

"A közbiztonság nem más, mint amit a szó jelent: a "köz" biztonsága, vagyis az állampolgárok mindenkori
közbiztonság-érzete, amely általában szubjektív, ugyanakkor ezt a szubjektivitást jellemzôen a különbözô - a
közbiztonságérzetet befolyásoló - objektív események és állapotok határozzák meg.  
A bûnmegelôzés fogalma nem vonatkoztatható el a közbiztonság fogalmától."

Könnyelmû biztonság
Tavaly nyáron a Sport utca egyik házába, éjszaka
mentek be ismeretlen elkövetôk, akik a nyitott kapun
és ajtókon át besurranva mobiltelefont vittek el a
lakásból, valamint a garázsban álló kismotort is meg-
próbálták eltulajdonítani. Nem zavarta ôket, hogy az
ott lakó, még láthatóan ébren volt, a jármû meglo-
vasításában meg is gátolta hívatlan "vendégeit".
Mint elmondta, maga is belátta, hogy veszteségét
könnyelmûségének köszönheti és az esetet követôen
nagyobb körültekintéssel, elôvigyázatossággal és
korszerûbb riasztóberendezés beszerelésével véde-
kezik, az egyre arcátlanabb elkövetôk ellen.

A szomszéd SzEM-e
A téli idôszak vagyon ellen elkövetett bûncselekmény sorozatának része
lehetett az az eset, ami a falu közepén zajló építkezés ellenében próbáltak
meg elkövetni. Az egyik éjszaka, ismeretlenek mentek be a területre
valószínûsíthetôen azzal a szándékkal, hogy onnan építôanyagot, szer-
számokat zsákmányoljanak. Meglepô lehet, hogy Tordas egy eléggé
sûrûn beépített részén próbálkoztak a tolvajok, akiket a szomszéd éber-
sége tántorított el attól, hogy valóban megkárosítsák egy lakótársunkat. A
régi vidéki életnek mindig is sajátja volt az egymásra való odafigyelés.
Tudom sokaknak néha terhes ez a dolog, de lássuk be egy éber és gondos
szomszéd sok kellemetlenségtôl óvhatja meg családunkat. Figyeljünk
egymásra, egymás értékeire. Örüljünk, ha ma segíthettünk, mert lehet,
hogy holnap nekünk lesz szükségünk segítségre.

Ismertté vált 
bûncselekmények
száma

Vagyon elleni

Nyomozás ered-
ményességi mutató

Ismeretlen tetteses
felderítési mutató

Ismertté vált
elkövetôk

2004

32

22

40,6%

36,7%

10

2005

23

14

56,5%

50,0%

8

2006

18

16

16,7%

6,3%

12

2007

20

15

42,1%

38,9%

8

2008

30

20

30,0%

22,2%

16

Tordas 2004-2008.



Január 26-án népes csapattal indultunk a Papp László
Budapest Sportarénába, ahol ismét feledhetetlen és hasznos
programon vehettünk részt. Nagyon jól szórakoztunk és a sok
mulattató élmény mellett még rengeteg új, értékes informá-
cióval gazdagodtunk a Tordasi Értékmegôrzô-fejlesztô és
Kulturális Közhasznú egyesület jóvoltából.
Minket tordasiakat idén is kiemelt figyelemmel kezeltek,-
földink- Szollár László közbenjárásának köszönhetôen a legjobb
helyeket kaptuk, ahonnan tökéletesen élvezhettük az igazán szín-
vonalas programot. A rendezvény rangját és elismertségét jelzi,
hogy Csongrádi Katát, Harangozó Terit, Csonka Andrást, Tóth
Verát, Miller Zoltánt, Gáspár Lacit, és a Bon Bon együttest 13
ezres nézôközönség tapsolta meg ezen a januári napon. Minden
elôadó a legjobb formáját és legismertebb dalit hozta a dugig
töltött Sportarénába. Külön örömünkre szolgált, hogy nem csak a
nézôtéren, de a színpadon is láthattunk a tordasi mindennapokból
megszokott arcot, Tissy-ét aki nem mindennapi hangjával kápráz-
tatott el minket. Aradszky László "Nem csak a húszéveseké a
világ" címû dala itt is értelmet nyert, amikor a mûvész úr és
Bangó Margit még meg is táncoltatták népes közönségüket.
A koncert végeztével egy nagyon érdekes elôadáson vehettünk
részt. Budapesten hallhattunk egy felettébb érdekfeszítô
értekezést a mi kis falunk, Tordas jövôjérôl. Amit az egyik tordasi
értékmegôrzô, Zoltán György tárt elénk. Komplett tervekrôl
tájékoztatott minket. Egy szebb, élhetôbb és leginkább egészsége-
sebb Tordas látképét rajzolta meg. Nagyon érdekes és tanulságos
volt meghallgatni egy új, komoly alternatívát, aminek gerincét a
tordasi emberek és az ô testi, lelki egészségük képezi. Ahogy
megtudhattuk, a terv további kibontását és részleteit hamarosan
olvashatjuk a Tordas Értékeiben, amit már mindannyian nagyon
várunk.
Szollár Lászlóval immár második alkalommal vehettünk részt

egy ilyen emlékezetes rendezvényen. Reméljük, még sok ilyen
szép napot tölthetünk közösen mi tordasiak.

Farkas Lászlóné Angéla

EZ AZ ÉV IS JÓL INDULT

A Tordasi Polgárôrség megtartotta éves közgyûlését, ahol a
vezetôség beszámolt az elmúlt év tevékenységérôl, majd
megválasztotta újabb négy évre vezetôségét.

Az elhangzottakból kiemelem 2009-re vonatkozó fontosabb
terveinket:
- Belépünk a Megyei Polgárôrégbe,
- Meg fogjuk keresni az Iskola igazgatóját, a kapcsolatink

kiszélesítése érdekében,
- Meg fogjuk oldani, hogy a telefonunk minden idôben hívható

legyen, minden bejelentési kísérlet eredményes legyen, bár-
mikor segítséget kapjon, aki azt igényli,

- Meg kívánjuk rendezni a tízedik Polgárôr Sportnapot, a hagyo-
mányoknak megfelelôen,

- Erôteljesebben hangoztatjuk, hogy a falu kapjon Körzeti
Megbízottat,

- Szeretnénk lecserélni régi, IPC-356 rendszámú, sötétkék Ford
járôrautónkat egy olcsón fenntartható újabbra, és ebben való
Önkormányzati segítséget egyébként Juhász Csaba polgár-
mester úr lehetségesnek tartotta.

Valamint a legfontosabb:
Megjelenésünket, ezen belül a sajtókban való megjelenést
sokkal hangsúlyosabbá kívánjuk tenni. Ettôl a szervezet
részére nagyobb ismertségét, több támogatást, több tagot,
több befutó információt várunk, ami a munkánk színvonalá-
nak és eredményességének emelkedéséhez kell hogy vezessen.
A szervezet megválasztott vezetôsége: Andorfy Ottó elnök, a
vezetôségi tagjai: Cifka János, Derecskei János, Gucsek László,
László Endre.
A közgyûlés tanulságai alapján fontos leszögezni, hogy támo-
gatást kérni, elfogadni, a szervezettel kapcsolatban állókkal tár-
gyalni csak a fenti vezetôségi tagok hivatottak. A Tordasi
Polgárôrség nevében hivatalosan eljárni, nyilatkozni - a tizennyolc
éves alapszabályunknak megfelelôen - csak az elnöknek van joga.
Fontos feladatunknak tartjuk továbbra is a tagtoborzást.
Jelentkezésüket személyesen a vezetôség bármely tagjánál,
illetve Andorfy Ottónál, a 30/93-47-816 mobiltelefon várjuk.
Jöjjenek közénk, vigyázzunk együtt Tordasra, hagyományos -
logónkon is szereplô - jelmondatunk: "Adj egy éjszakát
Tordasért".

Vezetôség

A POLGÁRÔRSÉG NAPLÓJÁBÓL



Kiadja: Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô 
és Kulturális Közhasznú Egyesület

Felelôs kiadó: Cifka János
Szerkeszti: a szerkesztôbizottság
Honlap: www.tordas-ert.hu
Megjelenik: 600 példányban Ingyenes!

ISMÉT, EGY JÓ HÍR A BEJÁRÓKNAK!
Az utasok kérésének megfelelôen, a Gyúróról Budapestre 

és visszafelé közlekedô buszok 
mindegyike megáll a budaörsi benzinkútnál!

Jó utat!

LEGYEN ÖN IS 

TORDASI 
ÉLETMENTÔ!

A tordasi defibrillátoros csapat tagjai közé vár mindenkit,
aki szeretne tenni Tordasért és a Tordason élôkért. A jelent-
kezôk, szakszerû kiképzés után a csapat tagjaként az éjjel
nappali ügyeletben vehetnek részt. A készülék használata
és az alapvetô életmentôi ismeretek szakemberek oktatásá-
val és kellô odafigyeléssel könnyedén elsajátíthatóak.
Jelentkezzen ön is tordasi életmentônek! Legyen ôre
Tordas legnagyobb értékének, az emberi életnek!

Jelentkezni lehet Cifka Julikánál (06-30-47-66-334)

Köszönet -----------------
Köszönetemet szeretném kifejezni a defibrilátoros csapat két
tagjának, akik édesanyám halálakor olyan gyorsan odaértek
készen arra, hogy segítsenek. 
Nem rajtuk múlott, hogy a tragédia bekövetkezett. 
Családunkat megnyugtatta, hogy minden lehetôséget igénybe
vehetünk, hogy Ô köztünk maradhasson.

Köszönettel: Papp Sándor  

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 -

A Kisbíró régebbi számából - Teszár Tamás tollából -
értesülhettünk, hogy újabb peres ügy zajlik Tordason. 
A napokban ennek az ügynek a végére került pont. A plety-
kák és alapot nélkülözô feltételezések szárnyra kapását
megelôzendô, azon frissiben fel is kerestük az említett
eljárás egyik érintettjét Szollár Lászlót, hogy tájékoztasson
minket a másodfokon is jogerôre emelkedett ítéletrôl.

Milyen ügyrôl is van szó valójában?
Egy személyemet ért rágalmazást tárgyalt immár másod-
fokon a Fejér Megyei Bíróság.

Ki követte el ezt a rágalmazást az ön kárára és milyen for-
mában tette ezt az illetô?
A jogerôs ítéletet a kezemben tartva és arra pontosan
hivatkozva mondom el a Tordas Értékeinek az ügy részleteit!
Tehát a kérdésre válaszolva: Teszár Tamás, jelenlegi alpol-
gármester gázolt a becsületembe, mégpedig 2007 októ-
berében, a Téglagyári népszavazást megelôzôen, a kam-
pányuk részeként, 600 házhoz eljutatott levelében tette ezt.

Az ítélet megszületett!
"Teszár tamás vádlott, 
Bûnös a btk.179§ (1) bekezdésbe ütközô és a (2) bekezdés a/
és b/ pont szerint minôsülô rágalmazás vétségében.
Ezért. ôt a bíróság 250 (kettôszázötven) napi tétel pénzbün-
tetésre ítéli. Az így kiszabott összesen 125.000 Ft. (százhu-
szonötezer forint) pénzbüntetést meg nem fizetés esetén 250
(kettôszázötven) nap fogházbüntetésre kell átváltoztatni."

Hogyan tovább? Mit érez, mit készül tenni az üggyel kapcsolatban?
Remélem, hogy a kirótt bírság, nevelô hatását eléri és a
továbbiakban nem kényszerítenek bele egy ilyen, számom-
ra is megalázó helyzetbe. Továbbra is szeretném minden
eszközömmel Tordas jövôjét szolgálni. 

A késôbbiekben fontosnak tartom, hogy egyeztessek az al-
polgármester úrral a személyemet ért hitelrontás káreny-
hítésének ügyében! 

Bedi Viktor

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK, 

MI RÁKÉRDEZTÜNK!

Nagy örömömre szolgál, hogy lapunk ezen rovatának,
kistestvére született. A Kisbíróban látott napvilágot és
bár szokatlanul ugyanazt a nevet kapta szerkesztôsé-
gi keresztségben, mint idôsebb testvére, üdvözlöm és
köszöntöm itt Tordason!

Remélem, hogy jó tesóként viselkedik és nem csak a
majomszintû utánzásra telik apró erejébôl.  

Minden jót neki! (Bedi Viktor, sajtómunkás.)


