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ISMÉT SIKERES VOLT 
A 

BOSZIKONYHA
Mindig hittem a közösség erejében.

Látom, hogy ismerőseimnek ugyanúgy
sokat számít, ha beszélgethet a falubéli-
ekkel. Van lehetősége megosztani gondo-
latait, gondjait másokkal.

Mi, az asszonykórus tagjai is ezt tet-
tük a disznóvágás alkalmával. -
Beszélgettünk. Arról esett szó, hogy idén
20 éves lesz a kórus, szeretnénk méltón
megünnepelni egy kórustalálkozó szer-
vezésével.  Boszikonyhát rendeznénk,
annak adományaiból tudnánk a rendez-
vény költségeinek egy részét fedezni.

Sokan álltak mellénk: szóljatok, segí-
tünk! Szóltunk.

Azon a márciusi szombaton beren-
deztük a termet, megterítettük az aszta-
lokat. Úgy gondoltuk, ennyi bőven elég
lesz.

Aztán csak jöttek az emberek, teli
tálakat, süteményes tálcákat hoztak.

Ugyancsak át kellett az edényeket

szervezni, hogy valamennyi odaférhes-
sen. Meghatódva néztünk egymásra,
mert ezek az emberek egyik kezükben a
tálat tartották, másik kezükkel az ado-
mányukat tették a dobozba. A terem
megtelt. Volt itt minden földi jó.
Kóstolgathatott mindenki kedvére, amíg
csak a nadrág korca bírta. 

Természetesen az éneklés nem maradt
el. Megint rájöttünk, hogy sok olyan nóta
van még, amit az idősebbektől megtanul-
hatunk. 

Mindenkinek köszönjük, hogy ott volt,
hogy segítségével 90 ezer forint került a
kasszába. Ígérjük, hogy a kórustalálkozó
újabb közös vidám szórakozást vált
majdvalóra.                                                            Cifka Julika

TÁJHÁZ HÍREK
A Tájház május 7-től szombaton és
vasárnap 10.00 -12.00 és 15.00-18.00
tart nyitva.Egyéb időpontokban előzete-
sen a 06-30-476-6334-es telefonszámon
lehet egyeztetni a látogatást.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Vezetőség



HARCOK ÉS SZÉLMALMOK

Hogy miért is választotta az egyenetlen harc jelképévé
Cervantes a szélmalmot? Talán azért mert a középkori
Spanyolországban sok szélmalom volt? Talán. A mai írónak
lehet, hogy a szélkerék jutna eszébe. Lényeg, hogy a “szélma-
lomharc “ fogalom lett. Don Quijote esélytelen volt a hatalmas,
és személytelen szerkezettel szemben. De ő erre nem is gon-
dolt, meg sem fordult a fejében, hogy nem tudja legyőzni,
hiszen az nagyobb erősebb nála. Neki célja volt, önzetlen és
tiszta. Realitásokkal nem számoló idealista volt. Egy álomvi-
lágban élt és hit és ez már akkor sem volt elfogadható  és kül-
nösen nem kifizetődő.  Nem volt szükség lovagokra és hősökre. 

Küzdelmében végü legyedül maradt. Sansho Panza sokáig

kitartott mellette. Miért is? Talán mert tisztelte, talán mert
szerette, esetleg sajnálta? Talán mindhárom igaz. Az álomvi-
lágban élő lovag bukása sorsszerű volt. Környezete reakciója is
tipikus volt. Aki bátorította, az a háta mögött megmosolyogta.
Akik a bukáshoz vezették talán reálisan látták a világot. De mi
is a realitás? Van, aki szerint a megalkuvás. Ez az emberi
tulajdonság mindig volt és ma is létezik. De van egy érték-
rend ami szerint nem elfogadható. De valóban elbukott ő? A
halálos ágyán meghasonult magával. Ez előfordulhat. Viszont
az az eszme, amit képviselt, valahol egy fél évezred múlva is
fennmaradt.

Cifka János
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HELYREIGAZÍTÁS

Kivonat a Tordasi Képviselőtestület
2011.03.29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

„ ………….
Juhász Csaba polgármester:  a Tordas Érté-

kei 2011. februári számában az egyik cikkben
megjelentek olyan dolgok, amelyek véleménye
szerint nem valósak. Az Értékmegőrző
Egyesület egyszer sem kereste meg az önkor-
mányzatot a tájházba szánt összegyűjtött tár-
gyakkal kapcsolatban. Jelzi, hogy Bediné
Márta hívta fel egyszer és Márki Ferenc írt
két levelet. A testületi ülésen szó volt arról,
hogy meg kell kötni a biztosítást a tárgyakra.
Arról nem tudott, hogy a tájházra van biztosí-
tás. arról volt szó, hogy együttesen – nem
külön-külön minden tárgyra – kötnek biztosí-
tást. Ezt a határozatot egyhangúlag, 7 igennel
fogadta el a testület, vagyis mindenki támo-
gatta a javaslatot.

Előterjeszti a határozati javaslatát az
újságban történő helyreigazításról. 

Cifka János képviselő: az egyesület kereste
meg az önkormányzatot, hiszen Márki Ferenc
az egyesület vezetőségi tagja. 

Természetesen a határozatot ő maga is elfo-
gadta, hiszen ő kérte, hogy ezeket a tárgyakat
adják vissza a  tájház részére. De az ülésen
kifejezte egyet nem értését a biztosítással
kapcsolatban. A határozatot kénytelen volt

megszavazni, de a  feltétellel nem értett
egyet.

Juhász Csaba polgármester: kétszer kapott
faxot Biatorbágyról. A levél Márki Ferenc és
nem az egyesület nevében jött.………

Juhász Csaba polgármester:  előterjeszti a
határozati javaslatot. 

Nincs hozzászólás.
Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja

az előterjesztett határozatot, kéri, kézfeltar-
tással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozza:

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

80/2011. (III.29.) számú határozata
a Tordas Értékei újságban megjelentek

helyreigazításáról.
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határoz, hogy a Tordas Értékei
2011. februári száma, Egyesületi Hírek cikké-
ben megjelentekkel kapcsolatban a következő
helyreigazítást kéri a következő számban
Cifka Jánostól a cikk írójától, az újság felelős
kiadójától: 

Az Egyesület egyszer sem kereste az önkor-
mányzatot az összegyűjtött tárgyak miatt 

Cifka János az ülésen nem jelezte, hogy van
biztosítása a tájháznak

nem volt szó az ülésen arról, hogy külön-
külön kell megkötni a biztosítást a tárgyakra,
a testület együttesen, a leltár alapján kérte 

az erről szóló határozatot a testület egy-
hangúlag (Cifka úrral együtt) fogadta el

Továbbá kér az Értékmegőrző Egyesület
elnökét, hogy az általuk üzemeltetett médiá-
ban a korrekt tájékoztatásra töreked-

jen.………….”
Valóban, Márki Ferenc nem az

Egyesület nevében kérte az  összegyűj-
tött tárgyak átadását, és Bediné Németh
Márta  – a művelődési ház volt igazgató-
ja – is a Tájház számára kérte, de
miután a Tájház a lakosság összefogásá-
val, de az Egyesület szervezésével épült
és az Egyesület üzemelteti azt én termé-
szetesen tartottam, hogy az Egyesület
kéri.

Tényekkel vitázni nem szabad, helyre-
igazítom a mondatot: 

„Többen kérték a Tájház részére, a
lakosság által összegyűjtött tárgyakat.”

Meggyőződésem szerint újságunk tájé-
koztatása korrekt! Ennek eldöntését
olvasóinkra bízzuk!

Cifka János

MEGHÍVÓ
20011. május 28-án, 10 órától az Öreghegyen, az Orbán szobornál!

Szeretettel várjuk az öreghegyi gazdákat, barátaikat és a falu minden lakosát,
aki szeretné megízlelni

a tordasi Öreghegy levét és szeretné látni, hogy mérik össze boraik minőségét a
tordasi szőlészek!

“De bár ha álmok közt bolyongsz, 
tanuld meg hát azért: a holdsugár az el nem adható semennyiért.”



MI LESZ VELED KASTÉLY?
Tordas szívében 300 éve áll egy kastély. E kastély elődjének tekinthető kúria építtetője a tordasi kálozi Sajnovics Mátyás,

1692-ben Győr vármegye jegyzője, majd alispánja volt.  Nemesi címét és előneveit a török hódoltság elmúltával, 1687. február 7-
én I. Lipót királytól kapta. A kastély történetét és elhagyatottságát a www.ithhonvagyunk.hu honlapon és itt  is feldolgoztam.

Ez a kastély látta vendégül György
walesi herceget, a későbbi V. György
angol királyt, aki itt vadászott. 

Köztudott, hogy a kastélyt 2007-ben,
majd 2008 júliusában eladásra meghir-
dették, mindkét esetben az 5 hektáros,
4145 m² területű felépítményes ingatlan
(műemlék) értékesítésének induló eladá-
si ára: 281.631.000,- Ft + ÁFA volt. Az
eladási kísérletek nem valósultak meg. 

Majd 2010 októberében és decemberé-
ben újra meghirdették,  már 100 millió-
val kevesebbért,  már 191.510.000,- Ft +
ÁFA értékben. Az eladási kísérletek
ekkor sem sikerültek.Közben a kastély
kéménye 2010 novemberében a tetőre
zuhant. A tetőn így sürgősen állagmegó-
vást kellet végezni.

Sajnáljuk a kastély pusztulását, ezért
érdemes vele foglalkozni.  Nálam megta-
lálhatóak a tervrajzok pincétől a padlás-
ig. Az sem biztos, hogy az állagromlás
miatt miden szárny felújítható! A 2008-

as pályázatban leírták, hogy már akkor
az épülethez tartozó, de külön elkerített,
konténer kazánok és a meleg víz szolgál-
tatásra elhelyezett építmények fennma-
radási engedélye lejárt. „ A kastély épü-
lete műszakilag lelakott, teljes felújítást,
korszerűsítést igényel. Majd 100 milliós
értékromlás következett be. 

További feladatok:
- elsősorban és legfőképpen fenn kell

tartani a műemléket
- meg kell akadályozni lassú vagy

gyors pusztulását. Ehhez elengedhetet-
len a célszerű hasznosíás

- harmadikként ügyelni kell arra,
nehogy hozzá nem értő, vagy éppen ártó
beavatkozás károsítsa a műemléki érté-
keket. Közben látható olyan referencia a
TÓ-NETT Kft.honlapján:

http://www.tonett.hu/referecia.hp,
amely a kastély nyílászáróinak 1995-
1999 közötti cseréjéről tudósít, ez szá-
munkra kérdéses lehet.  A kastély és a

park lassan pusztul. Ha átgondoljuk és
kikérjük a műemlék- felügyelőség véle-
ményét, biztos lehetünk, hogy alapzat és
a pince vizesedésének meggátolása, a
tetőszerkezet felújítása, az elektromos
vezetékek és vizesblokkok, a nyílászárók
teljes cseréje és a fűtés hiteles megoldá-
sa nagy feladatot adhat. Ehhez társul a
teljesen lepusztult park felújítása.
Jelenlegi ár is irreálisan magas. A vállal-
kozó véleménye az volt, hogy idegenfor-
galmi célnak a falu közepén azért nem
jó, mert a módosabb ideérkezők szeret-
nének nem a falu központjába érkezni,
tehát az intimitás szféráját a kastély
elhelyezkedése üti.    Ha a kastély 2011
után sem talál gazdára, akkor érdemes
lesz a fővárosi önkormányzattal közös
fórumot tartani. A hasznosításra már jó
ötleteket szereztem, mivel a kastély
valóban nagy falat, ami teljes odafigye-
lést és sokrétű szakértelmet igényel.

2011. április Toman Ilona

Azok a május 1-jék
Mi, akik a múlt század közepén szület-

tünk, oly korban éltünk, ahol az ünnep,
ünnep volt, a bánat pedig bánat. Nem
kellett megmagyarázni hogyan kell érte-
ni a szépen kimondott szót, a jót, de a
durvaságot sem. Éltünk, és ha kellett, ha
nem, ünnepeltünk. Volt, ami jó volt, mert
igyekeztünk saját magunkat az ünne-
pekbe vinni, és a magunk módján ünne-
pelni, és volt amit letudtunk.
Lerendeztük, ami kötelező volt, majd
irány a „háztáji” 

A rendszerváltás után. A kor követel-

ményeinek megfelelően a piros betűs
ünnepek átalakultak. A május elsejék
monumentális felvonulásai elmaradtak,
így szerencsére maradt nekünk a „háztá-
ji”.

De hát, ami jó azt nem szabad meg-
szüntetni, így aztán Simon Ferivel az
élen – aki az egészet kitalálta – az Arany
János utcai jó ismerősök és barátok
Szent-György pusztára vonultak majáli-
sozni. Na nem volt ez olyan vonulás,
mint a budapesti Dózsa György úton!
Sokkal jobb volt. Simon Feri fixplatós

IFA-ja megtelt a „vonulókkal”, gyerekek-
kel, a bográccsal, a főzni és inni valóval.,
mert ugye május 1-én éhes és szomjas a
„nép”. Nagyon jól kitalálta ezt Feri és az
asszonyok. 

Nem is csodálkotunk, hogy ez az ötlet
tőle származik. Feri egy nagyszívű, jólel-
kű ember volt, ki nem ment a szomszéd-
ba egy jó szóért, a segítőkészségért.
Hozzá mindig, mindenki bizton fordul-
hatott segítségért. Közösségteremtő
ereje mind az utcában, mind a barátok
között, de a faluban is elismert volt. 
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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 -

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. március 29-én,
18 óra 15 perctől tartott nyílt üléséről.:

„Hajbin Tímea képviselő: többször
elhangzott, miért nem szerepel a Tordas
honlapon az Értékmegőrzők honlapja.
Például azért, mert a tordas-ért honlap
fórumán többször megjelenik az egész
települést lejárató hazugság.”

A www.tordas-ert.hu oldalon szabad
véleménynyilvánításra alkalmas , min-
denki számára hozzáférhető fórum üze-
mel! A jelenlegi képviselőtestület több
tagja rendszeres látogatója az Értékme-
gőrzők fórumának. Többen hozzászólása-
ikkal is színesítik a társalgást. Jónéhány
hasznos kezdeményezés elindítója volt
ez az internetes társalgó. Viszont tisztelt
vezetőink évek óta nem hajlandóak a

település egyik legnagyobb civil szerve-
zetének világhálós kiterjesztését elérhe-
tővé tenni, a mi adónkból fenntartott
www.tordas.hu-n. Ennek miértjére rend-
szeres kitérő válaszokat
kaptunk….eddig. Most végre lehullt a
lepel!

Képviselőasszonyunk fellebbentette a
fátylat a nagy „titokról”: néhány hozzá-
szólás nem tetszik a mi megválasztott
vezetőinknek, ezért inkább eltitkolnák a
világ elől az egész fórumunk létezését.
Saját választóik, az általuk vezetett falu
adófizető polgárainak véleményét akar-
ják semmivé tenni. 

Tisztelt Testület! (továbbiakban:TT)
Kénytelen vagyok elfogadni vélemé-

nyüket. Főhajtás illeti a bölcs döntést!
Mivel hazánkban a véleményszabadság

egyébként is idén ért a csúcsra, ajánlom
Tordas elsőinek, hogy zárassák be a kocs-
mákat, büféket, kávézókat, kis-és nagy
boltokat és minden olyan intézményt
ahová idegen betévedhet. Mivel én hal-
lottam (besúgok), hogy ezek a tordasiak
néha, ezen  helyeken valótlanságokat
állítva szidalmazzák a mi drága vezető-
inket és aljas módom megkérdőjelezik
döntéseik helyességét. Néhányan a TT.
–ugyan, csak szóban- önzetlenségét és
megvesztegethetetlenségét is megkérdő-
jelezik.

Zárassanak be minden közösségi érint-
kezésre alkalmas helyet! Ez az egyetlen
megoldás a rágalmak elhallgattatására!

Vagy mégsem???
Bedi balna84 Viktor

SZÁLKA: Zárjon be a kocsma! Zárjon be a bolt!

Ő ott volt minden megmozduláson,
ami a falu életét előbbre vihette.

Ott volt az utak, az iskola, az emlék-
park, a sportpálya, és még hosszan lehet-
ne sorolni, építésénél és mindenhol, ahol
a közösség ezt megérdemelte. Nem kel-
lett neki könyörögni, rá mindig lehetett
számítani, kérje őt régi, vagy új tordasi!
Egyenes jelleme nem tűrte a hanyagsá-
got és a hazugságot.

Ezeket a május elsejéket már vártuk
és még be sem fejeztük, már terveztük a
következőt.

Későn kezdtük ezeket az összejövetele-
ket, de emlékeinkben ott él a Szent
György pusztai lerombolt, tönkre tett

„Peregovics malom”, az elpusztított
patak híd, a közösen felkutatott, még fej
nélkül is méltóságteljes Szent György
szobor, a régi bányafal alatti majorság
romjai.

E szomorú környezetben a 20-30 fős
majálisozó csapat egész nap jól érezte
magát, majd hazafelé valamelyik presz-
szóban, vagy kocsmában fagyizás és
közös éneklés (természetesen május 1-
ről szóló dalok) zárta a napot.

Hiányzik! Nem csak azért, mert fiata-
lok voltunk, hanem azért, mert egy
közösség esett széjjel akkor, amikor ezek
az összejövetelek május 1-jei főzőver-
sennyé és a falu majálisává váltak. A

megszűnéshez hozzásegített a privatizá-
ció is. Valaki „lenyúlta” a pusztát, majd
be is kerítette, kizárva onnan az idege-
neket, velük együtt bennünket is. Azóta
minden majálison ott vagyunk a sportpá-
lyán, ki főz, ki eszik, ki iszik, de ezzel
Simon Feri kezdeményezése tovább él. 

Hiányzik azért is, mert ezen a májuson
már Simon Feri sem lesz ott. (Biztosan
nem tetszene neki, hogy május 1-je ápri-
lis 30-án lesz. Ez már nem majális!)

Csak bízni lehet abban, hogy eljön még
egy új kor, melyben az ember, ember
marad és akként is él!

Márki Ferenc

Adója 1%-val támogathatja Egyesületünk működését.
Nevünk: Tordas Értékmegőrző-fejlesztő Kulturális Közhasznú Egyesület

Címünk: 2463 Tordas Köztársaság u 8/a 
Adószámunk: 18500165-1-07


