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NYUGDÍJASOK LÁTOGATÁSA PUCONCIBAN
Még sötétség borította kis falunkat, mikor 45 nyugdíjas, hosz-
szú út megtételére gyülekezett. Szlovén társaink meghívására
Puconciba készültünk. Szlovén barátaink augusztusi látogatá-
sát az Értékmegôrzôk finanszírozták, mostani utazásunknál a
busz költségeit az önkormányzat biztosította. A többórás út fá-
rasztónak ígérkezett, de a gyomormelegítô pálinka, no meg a
hazai pogácsa elôcsalta a nótás jókedvet. Az idô innentôl már
gyorsabban haladt.
Szlovéniába érve volt mit látni. A szépen gondozott porták, a leg-
kisebb csücsökig megmûvelt mezôgazdasági táblák mindannyi-
unk csodálatát elnyerte. Legnagyobb megrökönyödésünkre, csak
elvétve láttunk a házak körül kerítést. Vendéglátóink meleg szere-
tettel, bôséges tízóraival vártak. Megízlelhettük, a könnyû szlovén
borokat. ,Akik a bort kihagyták, különlegesnek, ízletesnek talál-
ták a savanyú szénsavas ásványvizet is.
Elsô utunk Rimaszombatra vezetett, hogy képet kaphassunk a vá-
rosi életrôl. Itt meglátogattuk a piacot, és belecsöppentünk egy fu-
tóverseny közepébe. Ebben az országban minden alkalmat megra-
gadnak a közös együttlétre. A várost elhagyva a Bakonaki tó mel-
letti, Természeti Energiák Parkjába látogattunk.
Mielôtt gyalogtúrára indultunk volna, újra borral, üdítôvel, finom
házi sütikkel kínáltak kísérôink. A park ahova készültünk, külön-
leges mágneses kisugárzással bír. Az erdô egyes pontjain eltérô
erôsségû pontokat fedeztek fel, amelyek különféle betegségek
gyógyulását segítik. A pontokat megszámozták, a programfüze-
tekben pedig szerepel, milyen betegség gyógyulását segíti. Ilyen
füzetecske magyar nyelven is kapható a bejáratnál. Az erdôben fa-
kadó forrás vize szintén gyógyhatással bír. Az erdô szépsége
mindannyiunkat lenyûgözött.
Programunk következô pontja, ismét a faluba szólított bennünket.
Az ünneplés témája, hogy a hegyen is vezetékes vizet használhat-

nak az ott lakók. A csapot a polgármester avatta fel. Sok ember
gyûlt össze s a kedves helyiek itt is borral, házi süteményekkel kí-
nálták a megjelenteket. Az ünnepség után vacsorával vendégelték
meg az ünnepség résztvevôit.
Ajándékaink átadására itt nyílt lehetôség. Volt tordasi képviselôk
emlékplakettet adtak át abból az alkalomból, hogy idén 10 éves a
Puconci- Tordas együttmûködés. A plakettbe lézerrel mintázták a
két falu címerét, és az évek számát jelelölô 10-es számot.
A nyugdíjasklub nevében Gurabiné, Ani adta át ajándékunkat,
egy sakk-készletet, két üveg magyar borral, melyet egy díszdo-
boz zárt magába. Az a szeretet, amivel ott minket vártak, lenyû-
gözött bennünket.

A többiek nevében is mondhatom, nagy élményben volt részünk.

Cifka Julika

EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ ÉRTÉKMEGÔRZÔKKEL

Az aratóbállal kapcsolatos megbeszélést idézte fel a Kisbíró-
ban Hajbin képviselôasszony. Érdeklôdéssel olvastam a cik-
ket, mivel tevôleges részvevôje voltam a tárgyalásnak, ahol va-
lóban azzal a tiszteletteljes kéréssel fordultunk, Tordas jelen-
legi vezetéséhez, hogy rendezvényünkön használhassuk a
(Mûvelôdési Ház… Bocsánat, azt már megszüntették!) falu
hangosítási berendezéseit és a mindenkori önkormányzat ke-
zelésében lévô padokat, asztalokat is kölcsön kértük. Valamint
felajánlottuk, hogy az új ovi adománygyûjtô sátrának helyet
és nyilvánosságot biztosítunk az Aratóbál helyszínén. E mellet
az összefogás és a kulturális sokszínûség megtartása érdeké-
ben szereplésre felkértük a Tordasi Dalárdát. Sajnos ôk nem
tudták elfogadni meghívásunkat, de az óvodai stand remekül
mûködött és értesüléseim szerint rendesen gyûltek az adomá-
nyok. Az udvariasság és a tisztesség követelményeinek eleget
téve a Vályogjegyek jegyzését, ezen rendezvényünkrôl kivon-
tuk, hogy az adakozni kívánó Tordasiak forintjait nehogy
megosszuk a két nemes ügy között!

Szó esett az aratóbál és az augusztus 20-ai falunap hasonlóságai-
ról és idôbeli közelségérôl. Juhász Csaba itt a beilleszkedésrôl is
beszélt! Figyelemmel hallgattuk!
Mi, az értékmegôrzôk, "a gyémántosok", immár harmadik alka-
lommal rendeztünk egy remek kikapcsolódást és szórakozást
nyújtó programot, az egész falunak! Ingyenes volt a belépés!
Tordasiak, tordasiaknak kedveskedtek ezzel a nagysikerû rendez-
vénnyel. A falu lakosságát szólítottuk meg minden mûsorszá-
munkkal! Szívesen láttunk minden kilátogatót, de nem volt cé-
lunk a környezô települések lakóival "kritikus tömeget" generál-
ni! Ezért csak Tordas határain belül hirdettük a bált! Helyszínéül
idén is a másokat legkevésbé zavaró, direkt erre a célra létesült
sportpályát és annak színpadát választottuk. Nem oktatási intéz-
ménybe, vagy annak udvarára vittünk oda nem illô, sokak nyugal-
mát, pihenését zavaró csoportosulást!
Ezek a tények! Most jönnek a nyúlfarknyi cikk érdekességei:

Folytatás a 2. oldalon...



A feljelentésnek sok ezer éves hagyománya van. Talán már az ókorban is
létezett.
A feljelentés, bejelentés besúgás - számomra ezek a fogalmak ugyanazt jelentik
lehet, hogy az ember földön való megjelenése óta léteznek. De ennek hazánkban
különösen nagy hagyományai vannak. Ha másban nem is, de ebben mindig az
élen jártunk. Táptalajt adott ennek viharos történelmünk,a legkülönfélébb meg-
szállók, (tatár, török, osztrák és orosz) akik a helyzetet, a lehetôséget, és az em-
berek gyöngéit mindig ki is használták.
Erre szomorú példák, ha csak az elmúlt szûk évszázadot nézzük, bôven akad-
nak. Megdöbbentô adatokkal találkozunk. Amikor a Gestapo 1944-ben megje-
lent Budapesten rövid idô alatt 30 000 !!!! feljelentés érkezett hozzájuk. Még
a németek is elcsodálkoztak ezen a számon,hiszen magyar emberek jelentették
fel honfitársaikat. De folytathatjuk tovább. Az ötvenes években a hírhedt ÁVH-
hoz több mint félmillió feljelentés érkezett. De ha a jelent nézzük sem válto-
zott semmi. Ebben az évben az APEH-hez már 17 000 !!! bejelentés érkezett.
Bár Tordasról még nem készült statisztika, de az elmúlt évek számai biztosan
meghaladják az országos átlagot.
A hatóságok, hivatalok és egyéb, az államapparátus által kreált legkülönbö-
zôbb szervek, a kornak és a pillanatnyi politikai helyzetnek megfelelôen kezel-
ték, kezelik. De a Római jogban deklarált " ártatlanság vélelme " általában nem
mûködik. A megvádoltnak kell bizonyítania az ártatlanságát és ez nem mindig
volt egyszerû, sôt sokszor lehetetlen. Ebben a modern inkvizíció is nagyon ha-
tékony tud lenni.
Viszont ennek a jelenségnek mindenképpen foglalkozni kell a másik oldalával,
vagyis a feljelentôvel is. Érdemes elgondolkozni azon, hogy mi inspirálja a fel-
jelentôt. Az indokok sokfélék lehetnek, lehet a bosszú, lehet az irigység, lehet
féltékenység,esetleg sértôdöttség,szóba kerülhet anyagi vagy erkölcsi haszon
és lehet az elhivatottság. Amikor valaki úgy érzi, hogy kötelessége feljelenteni
valakit,és az okok közül talán ez a legveszélyesebb, amikor  valaki ezt el is hi-
szi. Beteg agyával végig sem gondolja tettének következményeit.
A hatalom örül, hiszen remek ügyeket kreálhat, és ha kiderül, hogy a be, - fel-
jelentésnek semmi alapja nem volt, széttárja karját, hiszen ô jogszerûen, jóhi-
szemûen járt el. A feljelentô ilyenkor természeténél fogva csalódott. Talán az
vigasztalja, hogy él még pár millió ember Magyarországon, akit még nem je-
lentett fel, valami indokot majd csak talál, erre képzi magát.

Cifka János

"Ez a kávéház ma hajnalban bezár" énekli Horváth
Charlie egy régebbi dalában. Tordason jelenleg éppen
az ellenkezôjérôl adhatunk örömteli hírt. Megnyílt
egy kávéház! Azért, hogy értelme is legyen felidéz-
nünk ezt a dalt a legidevágóbb részlete: "Lesz e újra
helyünk, ami úgy fogad, mintha haza mennénk?"
A dalban feltett kérdésre mindenki megtalálhatja a
választ, aki benéz ide egy kávéra, süteményre.
Tordas legrégebben vendéglátásra tervezett hely-
színe népesült be idén novemberben a funkciójá-
nak megfelelôen! Itt a - külön intézményként a kö-
zelmúltban felszámolt - Mûvelôdési Ház mellett, a
régi kocsma helyén lelhetnek otthonra a közösségi
élményt egy jó kávé mellett élvezni kívánók.
Az igazi kávéházi hangulatot, az alapterületre
ugyan nem túl nagy helységben az exkluzív kör-
nyezetet teremtô, kényelmes bôrkanapék is garan-
tálják. A nyugalmat árasztó kávébarna belsô színvi-
lágból kiemelkedik, a nagy képátmérôjû televízió,
mely szintén a vendégek szórakoztatására hivatott. 
A régi helyszínt a modern világgal ötvözendôen
internetezési lehetôséget is kínál a Hangyakávézó!
Négyállásos géptermében csatlakozhatunk a világ-
hálóra, vagy aki saját laptoppal érkezik, annak a
wifi áll rendelkezésére!
Ez az elsô vendéglátóhely Tordason, aminek egyet-
len négyzetcentiméterén sem lehet dohányozni!
Több ez, mint egy italmérés. A késôbbiekben több
kulturális és klub rendezvény helyszínéül is szol-
gálhat.
Új értékünk a Hangyakávézó, ahol a betérô vendé-
gek, kellemes, csendes helyet találhatnak a beszél-
getésre, kitûnô minôségû kávékkal és mindig friss
süteményekkel kényeztethetik érzékeiket és mind-
eközben a világhálónak köszönhetôen, folyamatos
kapcsolatban lehetnek a külvilággal is!
Tordasnak immár megvan az a "kávéházi szegle-
te", ahol nem csak magunk vagyunk!

Tordasiak! Kávéra fel!
A hét minden napján, 

mindenkit vár a HANGYAkávézó!

HANGYAKÁVÉZÓ
...folytatás a 2. oldalról

Tehát nem egy zártkörû, vagy réteg-rendezvényre kértük el a hangosítást,
ami a falué, Tordas lakói fizettek érte, ha áttételesen is, de azok a technikai
és egyéb eszközök a mieink és furcsa lenne, ha ezek közösségi használatáért
bárki ellenszolgáltatást várna el! Így a propaganda nagyvonalúságként hirde-
tett cselekedete, egyszerû kötelesség! 
A másik érdekességet maga a cím jelenti! Egy általunk kezdeményezett
egyeztetésen való megjelenésnek és a falu közös tulajdonának, a falu szolgá-
latába állításának jelentése: "Együttmûködés az Értékmegôrzôkkel!"
Furdal a kíváncsiság, hogy a vezetés prominenseinek más tettei mit is jelent-
hetnek?
- Az egyesület internetes oldala a tordas.hu-ról majd egy éve, nem elérhetô!
- Az egyesület kezdeményezésének és felajánlásának köszönhetôen immár

valóban életmentô defibrillátoros csapat elérhetôségeit hónapokig nem
tette közzé a Kisbíró! Végsô elkeseredésünkben, mint fizetett hirdetést
szerettük volna betetetetni! 

- Vezetôségünket és tagjainkat rendszeresen olyan ügyekben jelentik fel,
melyeknek egyszerû megbeszéléssel is pontot lehetne tenni a végére! 

- A falu pénzén mûködtetett, elviekben, közszolgálati lapban több cikk csak
a mi lejáratásunkat szolgálja!

- Egyesületünk tájékoztatása, hivatalos véleményének kikérése rendszere-
sen elmarad!

Ezek a kedvesnek nem éppen mondható gesztusok, vajon az együttmûködést
- ami elôl mi sosem zárkóztunk el - hivatottak elômozdítani?

Bedi Viktor

A FELJELENTÉS ANATÓMIÁJA

Egy jó 
fekete,

Tordas 
szívében.


