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Meghívó
A Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület

2010. Szeptember 25-én (szombat) 15 órakor, a Tordasi Csárda tôszomszédságában 
tisztelettel és nagy szertettel adja át Tordasnak és az itt lakóknak a közös erôvel felépített 

HANGYA TÁJHÁZAT.

Ünnepeljük a dolgos tordasiak sokaságát, akik jövôt adtak Tordas múltjának!

Étellel, itallal, jó hangulattal és sok meglepetéssel vár mindenkit, a 
Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület.

"Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belôle a jövôt!" - (Konfucius)
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Szent István napja már sok éve mindig olyan volt, amit a tordasiak
nagy izgalommal vártak. Sokan lejönnek ide a színpad elé, helyet
foglalnak a padokon, szóba elegyedhetnek azokkal az emberekkel,
akikkel már régen találkoztak. A mûsorszámok között egy pohár
sör mellett, jól lehet beszélgetni. Egy közösség számára az együtt-
lét lehetôsége nagyon fontos. A jó hangulat most sem hiányzott! Az
Értékmegôrzô egyesület, idén külön sátorral települt ki a sport-
pályára. Az ünnepi mûsorra kilátogató sokadalmat nem csak tartal-
mas beszélgetésekkel, de íncsiklandozó gyümölcsökkel és fôtt ku-
koricával vendégeltük meg. A finom tordasi borokat is sokan meg-
kóstolták nálunk, egy-egy házi sütemény kíséretében. Köszönjük a
sok segítônknek és a finomságok felajánlóinak, hogy egy ilyen
hangulatos közösségi élménnyel gazdagodhattunk. Igazi "Értékes"
délutánná varázsoltuk a hivatalos ünnep minden percét.
Sajnálatos, hogy másnap szembesültünk kellett azzal a szomorú
ténnyel, hogy egy fiatal lány számára ez volt az utolsó huszadika.
Hisszük, hogy ô a jövôben, minden ünnepségen itt lesz velünk.

Cifka Julika

FALUNAP 2010. NAGYSIKERÛ
EGYESÜLETI RÉSZVÉTELLEL

Az augusztusi Kisbíróban megjelent nyilatkozata értelmet-
len és személyeskedô.
Ön felhatalmazott, hogy Tordas falu és az önkormányzat érdeké-
ben publikáljak. E nélkül is tettem.
Cikkeim, honlapom, egyéb kutatásaim mindig a saját nevem
alatt jelentek meg, azonban elôfordult az, hogy Ön szerzôtárs-
ként, tudtom nélkül módosította (áprilisi Kisbíró).
Cikkeimet más országos újságok és honlapok hiánytalanul
átvették és közölték.
Ugyanígy hiánytalanul vették át honlapomat az www.itthonva-
gyunk.hu -t a tordasi önkormányzat www.tordas.hu honlapjára.
A haszontalan, nyilvános üzengetést személyes megbeszéléssel
elkerülhette volna.

Tisztelettel:
Toman Ilona 

Az egyesületi sátor  

Emléke él!Arcfestés

Sokan kukoricáztak velünk Sorban - állás-ülés

TISZTELT JUHÁSZ CSABA

POLGÁRMESTER ÚR!

Minden alkalommal, - a megjelenésüket követôen - elolva-
som az önkormányzat, és az Értékmegôrzô-fejlesztô és Kul-
turális Közhasznú Egyesület lapját. 

Így tettem ezt a "Kisbíró" augusztusi számának megjelenését
követôen is. Sok figyelemre méltó információ között akadtam rá
az "Egy rendezvény furcsa története" címû írásra. Végig olvas-
va lelkiismeret-furdalás gyötört, mert azok közé tartozom aki-
nek - mások mellett - köze volt a "mûsoron kívüli" események-
hez. Valóban igaza van a cikk szerzôjének, jelesül Varga Sándor
Úrnak abban, hogy "Az együttélés szabályai az ilyeneket a nem
kívánatos cselekedetek kategóriájába sorolják,…". 

Azt gondolom, aki ilyen intelem írására szánja el magát, ô ma-
ga nem követhet el pontatlanságokat, esetlegesen tájékozatlan-
ságából adódóan nem informálja félre a lap olvasóit, saját pol-
gártársait, mert ezt is megkövetelik az együttélés szabályai.

Ezért, tisztelettel ajánlom az írás, általam nagyra becsült szerzô-
jének a figyelmébe az alábbiakat:   
Az emléktábla a leírtakkal ellentétben az "emléktúrának" állít
emléket, melynek szövegét Dr. Sztrányai Miklós - Cseh Tamás
volt diáktársa, a túra szervezôje és vezetôje - bocsátotta rendel-
kezésünkre, és méltó kezdeményezésnek tartotta, a program
minden elemével egyet értett, és elôzetesen hozzájárult. 

Derecskei János (Fajtakísérleti Állomás egykori vezetôje) szere-
pérôl pedig annyit, az ô közbelépése tette lehetôvé - a túraszer-
vezô és vezetô kérésére, otthagyva szeretett kis unokája szüle-
tésnapi rendezvényét - , hogy "az ország egész területérôl" érke-
zôk bejuthassanak a Fajtakísérleti Állomás területére, mert ko-
rábban nem volt egyeztetve a belépés lehetôsége, annak szabá-
lyai és körülményei.   

Mészáros Géza
szociológus

JELENSÉG II.!?



Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni, azoknak, akik
adójuk egy százalékával támogatták munkánkat! 

Köszönettel: 
Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô 

és Kulturális Közhasznú Egyesület

Ezúton is szeretném hálás köszönetemet kifejezni a Tordasi
Szent Flórián Önkéntes Tûzoltó Egyesület létrehozóinak és
lelkes munkatársainak, akik szorult helyzetemben siettek
segítségemre. Özvegyasszonyként, a kertemben elburján-
zott fák levágása és eltakarítása számomra hatalmas segít-
séget jelentett.
A helyi önkéntes tûzoltók 8 fôvel vonultak fel házam udvarán
és hihetetlen precizitással és gyorsasággal vágták ki a 4 már
terhesen magasra növô tujámat és metszették fel a villany-
vezetéket is veszélyeztetô fenyôfámat.
Örömömre szolgált és a régi tordasi idôket idézte fel jól szer-
vezett és jól felszerelt csapatuk.
Kellemes hangulatban dolgoztak, még egy kis vidám beszél-
getésre is futotta az idejükbôl. Igazán hasznos és emberi kö-
zösségként voltak segítségemre. Köszönöm!

Pintér Jenôné

KÖSZÖNET
A TÛZOLTÓINKNAK

Bizonyára már sokak értesültek róla, Szollár László Úrnak
köszönhetôen Tordas ismét egy új, nagyszerû játszótérrel
büszkélkedhet. 
Itt kedvükre találnak játékot az egészen kicsik, a már nagyobbacs-
kák, sôt a vállalkozó szellemû szülôk is kiélhetik gyermeki énjü-
ket a játszótér szomszédságában található kalandparkban. De le-
hetôség van akár megpihenni, gyönyörködni a táj szépségében,
vagy kellemesen diskurálni egy frissítô mellet a Tordasi Csárda te-
raszán. Kétségkívül kijelenthetô tehát, hogy új színfolt keletkezett
Tordason.
A játszótér hivatalos átadó ünnepségén, a szakadó esô ellenére
rengeteg szülô és kisgyermek érkezett a Csárdába. A rendezvé-
nyen fellépô bohócok közös játékokkal, lufi hajtogatással és arc-
festéssel kedveskedtek a gyerekeknek. A hangulatot fokozta a pa-
lacsintaevô verseny valamint az "össztánc". A vendéglátók eköz-
ben ínycsiklandó szendvicseket, teát illetve limonádét szolgáltak
fel a megjelentek részére. A majdnem csak estébe nyúló vidám
gyermekkacaj mindenkivel feledtette, hogy odakint a nyárbúcsúz-
tató napsütés szerepét átvette, a hirtelen beköszöntô ôszi idô.
Továbbá köszönetünket szeretnénk kifejezni "Mindenki Márta né-
nijének", aki megszervezte, hogy a megnyitón részt vehessen a
tordasi gyermekek apraja-nagyja.

A tordasi szülôk

ÚJ JÁTSZÓTÉR
TORDASON

A legtöbb ember életében az új létrehozása, birtokbavétele a leg-
fontosabb esemény. 
Az új értékek létrehozásának elkerülhetetlen következménye a ré-
giektôl való elköszönés, emlékezés. Ezért mi is érzékeny búcsút
vettünk a régi óvoda épületétôl.
Örömömre szolgált, hogy az Óvó nénik úgy gondolták, a sokat lá-
tott öreg épület megérdemli a méltó búcsút. A meghívást jó néhá-
nyan komolyan vették, és megjelentek péntek délután a volt Le-
venteotthon udvarán. Fôleg olyan édesanyák, akik maguk is ide-
jártak ovisként, gyermekeik pedig részesei lehetnek a régi épület
búcsúztatásának, az új birtokbavételének. Nem lepett meg, hogy
az elôadott történetek vidámak, egytôl- egyig pozitívak voltak. És
mégis.... A történetek elôadói olykor elcsukló hangon könnyeikkel
küszködtek. A résztvevôk soraiban pedig gyakran elôkerült a
papírzsebkendô. Az öregedô épület megszolgálta a maga idejét,
kis felújítással bizonyára új feladatot kap. Gyerekzsivaj nem tölti
meg a jövôben, de tovább teszi dolgát a tordasiakért.

Egy héttel a búcsúztatót követôen nagy sokadalom várta az új épü-
let avatását, bár az idôjárás nem kedvezett ennek a fontos ese-
ménynek. A tordasi polgárok örömét nem befolyásolta a szemer-
kélô esô, mindenki várta, hogy készen lássa az intézményt. Leg-
többjük munkája, adománya ott van az épületben. Nagyon szép
lett! Reméljük, a gyermekek is hamarosan birtokba vehetik ezt a
Mesevárat!

Cifka Julika

ÓVODABÚCSÚZTATÓ -
ÓVODAAVATÓ

Viszlát!

Isten hozott!

EGYESÜLETI HÍREK



TORDAS ÉRTÉKE
A KÖZBIZTONSÁG

FIGYELJÜNK AZ IDÔSEKRE!

HANGYA NAPOK TORDAS

Tordason az elmúlt idôszakban megszaporodtak az idôsek ká-
rára elkövetett bûncselekmények. Az éj leple alatt több egye-
dül élô idôs nénihez törtek be. A bûnözôk jólértesültsége egy-
értelmû, hiszen kivétel nélkül a legkiszolgáltatóbbakhoz lo-
pództak be. A terep ilyen szintû tanulmányozása, az informá-
ciószerzés esetleges helyi tippadóra, elkövetôre is utalhat. Né-
hány dolgot azonban mindenki megtehetne, idôsebb, eleset-
tebb lakótársainak védelme érdekében. Figyeljünk egymásra!
Figyeljünk az idôsekre!

Szerencsére Tordas nem tartozik az elöregedô települések közé.
Sok fiatal, életerôs lakója van kis településünknek, akiknek - ha
csak áttételesen is, de - felelôsséget kell vállalniuk a közvetlen
környezetükben élô idôsekért.
Mindig a legegyszerûbb dolgok rejtik a legbriliánsabb megoldáso-
kat. Néha csak egy kis odafigyelésre lenne szükség a szomszédok,
telekszomszédok részérôl. 
Ha a környezetünkben egyedül élô idôs ember lakik, akkor a min-
dennapi köszönés mellett elhangzó "Hogy van?" kérdés is sok in-
formációval szolgálhat. A rosszban sántikálókat már egy ilyen jó-
szomszédi kapcsolatnak a látványa is elriaszthatja. A látni és lát-
szani mintájára itt is fontos lehet a tudni és tudatni jelmondat. Ha
tisztában vagyunk az idôs utcabelink szokásaival, akkor az ettôl
eltérô jelek azonnal szemet szúrhatnak. Ha még sikerül jó kapcso-
latot is kialakítanunk vele, akkor egy "Ugye minden rendben van?"
telefonhívás sem eshet nehezünkre. 
Ha netán valakit nem fogna meg a vidéki közvetlenség bája, akkor
gondoljon csak arra, amit ezzel a jó kapcsolattal nyerhet a magá-
nak és családjának. Az egész napjukat otthon töltô idôsek minden
erôfeszítés nélkül -jó viszony esetén- szívesen figyelnek az egész
nap munkában lévô "fiatalok" házára. 
Figyeljünk és ápoljunk jó kapcsolatot lakótársainkkal. Így nem
csak a jószomszédi viszonyt erôsítjük, de elkerülhetjük, hogy
Tordas aljas és gyáva bûnözôk portyáinak állomása legyen.

Bedi Viktor

A tordasi HANGYA Napok alkalmából mindig az a gondolat
ébred fel, hogy a közös gazdálkodás, termelés és értékesítés a
gazdáknak biztos jövedelmet hozott.
Ez a gondolat találkozott Almási Balogh Elemér unokájának, Ba-
logh Gyulának, aki - az Amerikai Magyar Klub elnöke - elképze-
léseivel. Az Amerikai Magyar Klub által kiadott, a HANGYA
Szövetkezés történetét bemutató ismertetôje az Amerikai Egyesült
Államokban (Angolul) is megjelent.

Toman Ilona

"Az 1800-as évek végén a magyar gazdák kevésbé voltak ver-
senyképesek meglehetôs szegénységük miatt. 1898-ban gróf
Sándor Károly finanszírozta a HANGYA szövetkezeti mozgalom
elindítását, s id. Balogh Elemért választotta a HANGYA szerve-
zésére és irányítására.(ô vezette a HANGYA mozgalmat 37 éven
keresztül). A szövetkezetek lehetôvé tették, hogy a gazdák méltá-
nyos áron adják el terményeiket a helyi lerakatoknak. A helyi
gazdák tulajdonában lévô lerakatok egy nemzetközi hálózatot al-
kottak, melynek méretei biztosították a versenyképességet Euró-
pa-szerte. Az I. világháború végére már több mint 3000 lerakat
mûködött. A II. világháború után a Magyarországot megszálló
szovjet kommunisták szétverték a szövetkezeti mozgalmat."

Amerikai Magyar Klub

Mirôl is szól az önkormányzati választás?
Természetesen Tordasról, az itt élô emberekrôl. A tordasiak életé-
rôl, lehetôségeikrôl és jövôjükrôl. Ehhez a falut ismerô, szeretô,
tenni akaró és tudó képviselôkre van szükség.
Ezért nem lenne helyes, hogy az országos pártpolitikát itt helyben
leképezô emberek határoznák meg Tordas életét.
Az országgyûlési választáson a parlamentbe jutott pártok, különösen
a kormányzó párt feladata és felelôssége, hogy az önkormányzatok
jogi és anyagi helyzetét stabilizálják, mûködési feltételeit biztosítsák.
Bármely párt színeiben induló képviselôjelölt nem a helyi lakosság-
nak, hanem a párt népszerûségének köszönheti mandátumát, és kér-
déses, hogy a késôbbiekben kinek az érdekeit fogja képviselni?
Tordast egy békés, biztonságos, szép, csöndes és tiszta falunak
kell megtartani. Ezért természetesen sokat kell tennünk. Az egy-
másra figyeléssel és törôdéssel megteremthetô a béke és bizton-
ság. A csönd, a szép táj és a tisztaság érdekében pedig fel kell lép-
ni, minden kalandor próbálkozás ellen, ami ipart, bányát akar
Tordasra hozni!
Szavazáskor gondoljunk erre.

Tisztelettel:   
Cifka János

Kiadja: Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô 
és Kulturális Közhasznú Egyesület

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

A LEGNAGYOBB ÉRTÉK 

AZ EMBERI ÉLET!
A tordasi defibrillátoros csapat 

a nap 24 órájában,
felkészülten várja segélyhívásaikat! 

06-30-249-99-99

TISZTELT 
TORDASIAK


