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Második alkalommal rendezte meg a Tordas Értékmegôrzô-
fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület,- augusztus 2-án,
több mint 600 vendég és neves fellépôk részvételével- a régi
népi ünnep mintájára, tavaly hagyományteremtô jelleggel
újraértelmezett tordasi vigasságot, az ARATÓBÁLT!
Már pénteken elkezdôdött a hosszas tervezgetések, dolgos kezek
által való formába öntése és ez a lelkes munka szombat délelôtt a
sátorállítással és az üstök beüzemelésével folytatódott. A
legkeményebb munka is vidám, jókedvû emberekre talált, bár
minden mosolyra húzott száj sarkából ima szállt fel az égbe:
"Csak nehogy essen!"
Már délután négykor gyülekeztek a látogatók, Derecskei János
nyitóbeszédét már szépszámú hallgatóságnak mondhatta el,
ahogy Nicot és Kozma Orsit is lelkes taps fogadta. Számunkra is
nagy megtiszteltetés volt, hogy a Szolnoki Légierô Zenekar elfo-
gadta egyesületünk meghívását és 25 tagú fúvós együttesük
klasszikus magyar mûvekbôl álló csokrot nyújtott át a létszámban
és lelkesedésben is egyre gyarapodó közönségüknek. Az ország-
szerte sok színpadon, katonai és civil rendezvényen fellépô kato-
nazenekar pattogó ritmusokkal és harsogó dallamokkal csalta
közelebb a tordasi közönséget a sportpályához.
A Tordasi Értékmegôrzô Asszonykórus itt lépett fel elôször, új-az
egyesület támogatásáról tanúskodó- nevével, de mondanom sem
kell, hogy az új név ugyanazokat a tordasi "aranytorkokat" fém-
jelzi, akik eddig is sok szép élménnyel gazdagították a tordasiakat
és hírnevet szereztek Tordasnak. Ezen a bálon is hatalmas sikerrel
adták elô népdalcsokrukat. Külön kiemelném azt, hogy ôk nem
csak énekükkel kápráztattak el minket, de a feltálalt finomságok
egy része és a dekoráció is az ô kezük munkáját dícsérte!
A helyi hírességek után következett egy országos, generációkon
átívelô személyiség, Demjén Ferenc, aki legnagyobb slágereit
adta elô a színpadon és 600 hang "kísérte" a nézôtérrôl.

Erre az aratóbálra a meglepetések báljaként emlékezhetünk, mivel
az idén alapított Értékmegôrzô Díj átadására is ezt az alkalmat
ragadtuk meg. Nem csak a közönséget, de a díjazottat Bediné
Németh Mártát is sikerült meglepnünk.
Következô fellépônk, Harangozó Teri még rátett egy lapáttal a
már így is emelkedett hangulatra. A mûvésznô fellépése után
segédkezett a minden tordasi vendégünknek ajándékba adott
tombolaszelvények kihúzásában. 
A vak szerencse hozta értékes nyeremények mellett, a Logó-
pályázatunkra érkezett számos mû alkotói közül a szakmai zsûri
döntése alapján megítélt jutalmakat is itt, ünnepi keretek között
adta át Cifka János, egyesületünk elnöke.
Nagy sajnálatunkra nem a falu elsô embere Juhász Csaba nyitotta
meg a jól sikerült ünnepséget, de több képviselôvel karöltve - idén
számlatömb nélkül - jelenlétével megtisztelt minket! 
Derecskei János a növénytermesztés és az ehhez kapcsolódó helyi
hagyományok ismerôje a rendezvényen többször is beszélt
ezekrôl, és egy meglepô és értékes színfolttal gazdagította a
második aratóbált. Egy 85 kg-ot nyomó zsákot kellett vállra véve
cipelniük a merész jelentkezôknek. A feladat nehézségét a
nyeremény mértéke tompította, ami vagy maga a zsák gabona,
vagy az illetô egész esti italfogyasztása volt. Az éjszakába nyúló
bálon Kovács Misi és zenésztársa húzták a talpalávalót!
Az Aratóbál teljes bevételét idén is a Tájház építési költségeire
fordítjuk!
Külön köszönet illet mindenkit, aki Vályogjegy jegyzésével támo-
gatta a jó tempóban épülô Tájházat! 270 darab Vályogjegy talált
gazdára!!! Egyesületünk tagjainak és támogatóinak hatalmas
köszönettel tartozunk mindazért a segítségért, pénzbeni és tárgyi
felajánlásért, valamint a sok bíztatásért, amelyekkel a tarsolyunk-
ban ismét sikert ARATHATTUNK!

Bedi Viktor

2008. ARATÓBÁL - A MÁSODIK!

Bedi Viktor: Szabad?

Az éj rejtekén még tán felberreg a gép,
Teliholdjának ezüst hídján új útjára kél.
Hajnali tó ködös vizén bôsz kapásra vár,
Ladikjával tán most új kék vizekre száll.
Két utazó, most nélkülünk megy tovább,
Mi lentrôl hisszük, hogy lelkük célt talál.
Égi kapu elôtt mindkét fénysugár megáll,
Se a csónak se a kerék tovább nem halad
Kopogtatnak és halkan kérdezik: Szabad?

(Hegedûs Béla és Kunsági Péter emlékére.)



A XX. század közepén államosították a kastélyt, és úttörôtábort
helyeztek el benne. Késôbb a legendás Aranycsapat edzôtáborát,
majd 1957-ben szociális otthont alakítottak ki falai között. 1982
óta a falu életéhez tartozott a kastély épületében élô értelmileg
akadályozott emberek, akik 2000. május 15-tôl az új, modern, 200
férôhelyes épületet is a birtokukba vehették. 2006 márciusában a
kastély épületét teljesen kiváltotta a 60 férôhelyes új ápoló-gondo-
zó célú otthon. Ebbôl is látható, hogy a kb. 1800 lakost számláló
Tordas falu jelentôs toleranciával bír a másság elfogadása terén.
Az angolpark fáinak egy részét 1945 után kivágták.
A kastély 8 éve részben, 2 éve teljesen üres, eladó. Tulajdonosa a
Fôvárosi Önkormányzat.  2007-ben, legutóbb 2008 júliusában
eladásra meghirdették, mindkét esetben az 5 hektáros, 4145 m2

területû felépítményes ingatlan (mûemlék) értékesítésének induló
eladási ára: 281.631.000,-Ft + ÁFA volt. Az eladási kísérletek
nem valósultak meg. 
A vevônek át kell gondolni, hogy mit kell tenni a védelem
keretében? A feladat általában hármas: elsôsorban és legfôképpen
fenn kell tartani a mûemléket, meg kell akadályozni lassú vagy
gyors pusztulását. Ehhez elengedhetetlen a célszerû hasznosítás.
S harmadikként ügyelni kell arra, nehogy hozzá nem értô, vagy
éppen ártó beavatkozás károsítsa a mûemléki értékeket. 
Lehetséges, hogy lesz olyan befektetôi csoport, aki a vételárral
együtt, - beleértve a szakszerû felújítást - az 1 milliárd forint kö-
rüli összeget elô tudja teremteni.
Jó példa a fehérvárcsurgói kastély Európai Uniós felújítása. Ott az
eredeti tulajdonos Károlyi Sándor leszármazottja is aktív részt
vállalt, így ô ott egy lakosztállyal bír.
Legutóbb tudomásomra jutott a Dreher család leszármazottainak
címe, elérhetôsége. Dreher-Hardy Béla és Jenô urakkal sikerült
kapcsolatot teremtenem. Mint elmondták a Dreher-Hardy család-
nak nincs kártérítési igénye, de szívesen segít befektetô és
Európai Uniós pályázati lehetôségek felkutatásában.
A kastély és a park 60 éve lassan pusztul. 
Ha átgondoljuk és kikérjük a mûemlék-felügyelôség véleményét,
biztosak lehetünk abban, hogy az alapzat és a pince vizese-
désének meggátolása, a tetôszerkezet felújítása, az elektromos
vezetékek és vizesblokkok, a nyílászárók teljes cseréje és a fûtés
hiteles megoldása nagy feladatot adhat. Ehhez társul a teljesen
lepusztult park felújítása. Mindez és további mûködtetés legalább
30-50 embernek adna állandó munkalehetôséget. 
Ha a hazai és az európai lehetôségeket nézzük, az épületbôl és
parkból Magyar Egészség Szolgáltatóház, Szálloda, Szabadidô-
központ és Múzeum létesülhetne.
Ha az épület marad lakatlan, pár év múlva az elbontása és a
romok eltakarítása is adhat (csak ideiglenesen) 30-50 embernek
munkát. Addig is télen-nyáron óvni kell a beázások ellen, télen
esetenként fûtésrôl kellene gondoskodni, nyáron pedig fûnyírás-
ról. Mindez a terület kihasználatlanságát tekintve kidobott pénz.  
Tordas szívének sorsa megoldásra vár. 

Toman Ilona

MI LESZ VELED KASTÉLY? III.LEVELEK TORDASRÓL

Levelek Tordasról rovatunk számára továbbra is várjuk
írásaikat, melyeket igyekszünk a lehetô leggyorsabban
lapunkban megjelentetni. Várunk minden Tordashoz kap-
csolódó írást (levelet) terjedelmi kötöttségeink figyelem-
bevétele mellett, egyesületünkön kívül álló témáknak és
szerzôknek is szeretnénk megjelenést biztosítani!

Szerkesztôbizottság

Friss rovatunkban Farkas Jenô képviselô úr levelét tár-
juk önök elé, melyet a múlt havi számunkban leközölt,
Benedek Péter által írt levélre szánt válaszul. 
A Kisbíróban megjelent "hivatalos" válasz mellett, ér-
demes a képviselô úr reakcióját is elolvasni, bár ezt falunk
lapja nem közölte!

Tisztelt Benedek Úr!

Mint a tordasi képviselôtestület képviselôje megértéssel
szembesültem a polgármester úrhoz és a testülethez írt leve-
lével. Egyetértek Önnel, ugyanakkor aggódom, mert nem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az érintett gyúrói önkor-
mányzatot a tordasi polgármester és csapata "megzsarolta".
Tette ezt annak ellenére, hogy már tudták mekkora ellenszenv
alakult ki az igazgatóválasztás során a képviselôtestület és a
szülôk között.
A képviselôtestület egy része, a polgármester vezetésével,
semmivel sem törôdve hajtja végre akaratát. Az alpolgár-
mester a testületi ülésen kijelentette: "Azért teszünk szemé-
lyek ellen feljelentést, mert bennünket a falu megválasztott,
esküt tettünk és eskühöz méltóan képviseljük falunkat."
Hamis gondolatok ezek.
Nem sok idônek kellett eltelni a választás, az eskütétel után,
amikor a képviselôtestület a saját maga által kezdeményezett
népszavazás ellen fordult, majd nem sok idôvel késôbb eldön-
tötték az iskolaigazgató személyét, elfeledkezve esküjükrôl.
E döntés alapján méltán érdemeltük ki a "Fekete testület" címet.
Mint Ön is tudja, nem azok közé tartozom, akik ezt a szé-
gyentelen döntést hozták, mégis szégyellem magam. Nagyon
rossz helyzetbe került iskolánk, de maga a falu is. Egy-
értelmû, hogy a "zsarolással" kicsikart gyúrói döntés néhány
tordasi képviselô akarnoki cselekedetét erôsítette.
Azt hiszem jogos a szülôk aggodalma, hogy gyermekeik,
unokáik olyan iskolába kerülhetnek, ahol a szélsôséges oktatás
kap helyet. Iskolánk kimagaslóan jól mûködött, tanáraink jó
színvonalú oktatást nyújtottak gyerekeinknek, ezért a belsô
pályázó bizonyára jó iskolaigazgató lehetett volna.
Azt mindenképpen furcsállom, hogy ilyen nagy tiltakozás
ellenére Kosaras úr mégis vállalja ezt a kinevezést. 
Én egyetértek, és együtt érzek az aggódó szülôkkel. A tordasi
képviselôtestület szégyenletes döntésére nincs magyarázat.
Már javasoltam és most is javaslom, hogy ez a képvise-
lôtestület nem méltó a letett esküjéhez, ezért álljon fel, mond-
jon le tisztségérôl.

Tordas, 2008. július 29.
Tisztelettel: Farkas Jenô



Egyesületünk tagjai  naponta megta-
pasztalják,  milyen sok ember él a
faluban, akik önzetlenül dolgoznak a
közért.  
Nem ismernek fáradtságot, lemondanak
saját programot, hogy ott lehessenek tenni a
faluért. Nincs olyan  meleg kézszorítás,
hangsúlyos  köszönöm, amivel  jól  lehetne
kifejezni  a többiek elismerését. Ezért úgy
döntött a vezetôség, hogy új díjat alapít, az

- " ÉRTÉKMEGÔRZÔ DÍJAT" - amivel elismerné azok munkáját,
akik  a legtöbbet tették az elmúlt idôszakban Tordas értékeinek meg-
ôrzéséért, a falu kultúrájának, hagyományainak ápolásáért.  A díjat
minden évben, - mint az idén elôször,-  az Aratóbálon  adják majd át.
A díj,  egy  sarkára állított üvegkocka, melynek közepébe lézerrel
írták az adományozás évét, azt, hogy ÉRTÉKMEGÔRZÔ DÍJ,
valamint  egyesületünk logóját, a  metszett gyémánt formát.  
2008-ban Bediné Németh Márta, a tordasi Mûvelôdési Ház igaz-
gatója vehette át ezt a reprezentatív ajándékot. A vezetôség dön-
tését erôsítette a SZE-LA-VI  alapítvány  felmérése. Mártika
csodálatosan tudja összefogni az embereket, mindenkit ismer,
legyen az beköltözô, vagy ôslakos, idôs vagy fiatal.
Mártika, gratulálunk, kívánunk neked a további munkádhoz
erôt, egészséget.

Cifka Julika

Épül a Tájház!
Egyesületünk tagjai és a szakértelmüket, szabadidejüket az ügy
érdekében feláldozni kész barátaink minden szombat délelôtt, a
Tordasi Csárda mögött gyûlnek össze, hogy Tordast újabb
értékkel gazdagítsák és a közös munka örömében részesül-
hessenek. Képriportunkkal szeretnénk megköszönni a már eddig
is sokat segédkezôknek a lelkesedést és a sok verejtékcseppet, és
szeretnénk kedvet csinálni mindenkinek, hogy jöjjenek, dolgoz-
zanak együtt velünk! A településen mûködô civil szervezetek tag-
jait is szeretettel várjuk!

Külön köszönettel tartozunk azoknak, akik fizikai munkájuk
mellett Vályogjegy jegyzésével és egyéb felajánlásaikkal is támo-
gatják mindannyiunk nagy álmát, a TÁJHÁZAT!

Közel 25 ezer ember hal meg Magyarországon évente hirtelen szívmegállásban (ez naponta átlagosan 60-70 embert jelent), noha
egy nyolc órás elsôsegélynyújtó képzéssel el lehet sajátítani a komplex újraélesztéshez szükséges ismereteket, mely jelentôsen
csökkentené ezt a számot. Jelenleg az országban kevesen rendelkeznek ilyen típusú ismeretekkel. A Magyar Vöröskereszt adatai
alapján  Budapesten is csak 250-en.  Ez a szám Tordason 12 fô.
A hirtelen szívhalál hátterében az esetek többségében (70%) a kamrai ritmuszavar, az ún. kamrafibrilláció áll. Az újraélesztés sikerét a
gyors felismerés, a hamar megkezdett újraélesztés, illetve a minél gyorsabban rendelkezésre álló defibrillátor készülék jelenti. Ugyanis
a leggyakoribb keringés-megállási forma, a kamrafibrilláció néhány percen belül leadott elektromos ütéssel megállítható.
Az elsôsegélynyújtás célja az, hogy az orvos kiérkezéséig a helyszínen lévô személy a beteget életben tartsa, stabilizálja állapotát, eny-
hítse fájdalmát. A tordasi lelkes kis csapat ennek érdekében végezte el a tanfolyamat és tart állandó 24 órás ügyeletet. 

Elérhetôk:  06-30-249-99-99

JULIANUS-FÜZETEK
"A Julianus-füzetek kiadvány-sorozat a Frankfurti Nemzetközi
Könyvvásáron is megjelenik, az Országos Széchenyi Könyvtárban
és az Európai Egyetemek Magyar Tanszékeinek Könyvtárában is
megtalálható. Ezzel öregbítve Magyarország településeinek hírét, és az
országos azonos arculat kialakítását. Több mint egy turisztikai kiad-
vány, mert a jövônek és a világnak is szól. A tíz éves Julianus Útikönyv
sorozat Julianus-füzetek kiadványait támogatásra alkalmasnak tartom,
hasznossága okán megjelenését javasolom.
Budapest, 2008. július 10., Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter"

Ez az ajánlás azon meggyôzôdésében erôsítette meg egyesületünket,
hogy a már korábban is tervezett, kellô színvonalú, tartalmas ismertetô
füzet jelenjen meg a településünkrôl. A füzet tartalmát képezô,
lényegében kész anyagot a kiadás céljára rendeztük, kiegészítettük,
majd a szponzorok segítségével megjelentettük.
Mondhatja bárki: nem nagy dicsôség. De nem is azért tettük. Tettük dol-
gunkat, végezzük feladatainkat az egyesület alapszabálya szerint. A
kiadáshoz meg volt az odafigyelés, a faluszeretet, meg volt az
ismeretség és meg volt az ismeret, csak füzetbe kellett rendezni.
Akik ezt anyagilag is segítették: Homonnai Géza, Varga Ferenc és
felesége, Popelka Jenô, Popelka Zsolt, a Toman Grafika, Toman Ilona,
Stoffán György, Bosnyák Zoltán, Fajtakísérleti Állomás, Vasvári Pál,
Csepeli Zsolt.
Kérjük fogadják tôlünk e "Vendégváró és bemutatkozó" füzetet szertet-
tel. Legyünk büszkék településünkre, múltjára és jövôjére.

Márki Ferenc

TÁJ(HÁZ)KÉP TÁRÉRTÉKMEGÔRZÔ DÍJ
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A kitûzés Jó hangulatban készül a fal

Segédmunkás sajtómunkás Kicsi a (tégla) rakás

Téglapucolás pihenni is kell néha…



Kiadja: Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô 
és Kulturális Közhasznú Egyesület

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

Több olvasónk jelezte felénk, hogy hallomásaik szerint Petz Ernô
lemondott a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöki tisztérôl!

Szerkesztôségünk megkereste a képviselô urat, hogy csak pletykáról
van-e szó, vagy valós információként kezelhetjük a bizottság élérôl
való távozását?
Szûkszavú nyilatkozatában elmondta, hogy a hír igaz, valóban a pol-
gármesternek írt levelében és a testületi ülésen jelezte lemondási
szándékát, de a testület, még nem döntött afelôl, hogy elfogadja-e.
Petz úrtól megtudtuk, hogy a közeljövôben tárgyalják az ügyet.
Sajnos nem sikerült választ kapnunk lemondásának okairól.
Így maradnak a találgatások. Az elmúlt idôszakban sok olyan botrány
pattant ki Tordason, ami a kultúrához és az oktatáshoz köthetô, tehát
a bizottság hatáskörébe tartozik.
Az mindenképpen szembetûnô lehet, hogy a falu közmûvelôdését és
oktatását felügyelô testület sem az iskolaigazgató választás, sem a
könyvtár és a Mûvelôdési Ház megszûntetésének ügyében nem, vagy
csak mérsékelten foglalt állást!
Az is érdekes lehet, hogy az elnök úr egykori nyilatkozatában majd-
nem az egyetlen kulturális eseményként említett Falunap elôtt jelen-
tette be távozási szándékát!
Az is kérdés marad, hogy az igazgatóválasztásnál felmerült kérdések
és esetleges visszásságok mennyire terhelik a bizottságot és
elnökének lelkét?

Bedi Viktor

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK, 

MI RÁKÉRDEZTÜNK!

Egyesületi hírek
A Logópályázat nyertesei
Egyesületünk meghirdette a Hangya logópályázatot.
A pályázat célja: "a Tordas újkori alapját lefektetô Hangya
Szövetkezet logójának megalkotása."
Két kategóriában lehetett pályázni:

1. A Sajnovics János Általános Iskola tanulói,
2. Felnôtt kategória

Az iskolás kategória nyertese, Báhidszki Máté,- jutalma egy
DVD lejátszó volt.
A felnôtt nyertes, Pál Sándor, egy kerékpár boldog tulaj-
donosa lehetett.
A díjakat az Aratóbálon adtuk át.
Mindkettôjüknek gratulálunk és köszönjük minden pályázó
munkáját. A két pályamû alapján, a nyertes pályázók
bevonásával és szakértôk segítségével fogjuk elkészíteni a
végleges Hangya Logót! 

Cifka János

Polgárôr hírek

MEGHÍVÓ
2008. szeptember 6-án szombaton, 14 órai kezdettel tartjuk a
sportpályán a szokásos Polgárôr Sportnapot, amelyre minden
érdeklôdôt szeretettel várunk.
A rendezvény egyben tagtoborzó is!

Vezetôség

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 -

Tudja Ön? 
(Néhány közérdeklôdésre számottartó tényrôl!)

- hogy a tordasi óvodát az Ercsi Kistérség martonvásári
központtal mûködô óvodájához csatolták, ezentúl az óvoda
fenntartása is a kistérség feladata?

- hogy ezzel a kistérségi óvodához tartozó óvodák száma
(Gyúró, Tordas, Baracska, Ráckeresztúr, Juhász Csaba volt
alapítványi óvodája) 5?

- hogy a Szent László Völgye Regionális Óvoda (kistérségi
óvoda) vezetôje: Keszthelyi Andrea baracskai óvoda-
pedagógus?

- hogy a tordasi óvoda ideiglenes vezetôje Milihovszkiné
Szalai Ilona?

- hogy a könyvtár megszûnt önálló intézmény lenni, ezáltal a
korábbi színvonalon nem tudja feladatát ellátni?

- hogy a Mûvelôdési Ház, mint intézmény megszûntetése
csupán két szavazaton múlott (igaz, hogy tartózkodó szava-
zat volt, de mégis megmentette - egyelôre - a Mûvelôdési
Házat a bezárástól)?

- hogy ezzel a döntéssorozattal az önkormányzat az általános
iskolán kívül az összes önálló intézményét megszûntette?

- hogy ezzel nemcsak a jegyzôre, de a fôállású polgár-
mesterre sincs szükség? (Polgármesterre, akinek a javadal-
mazása a falu költségvetésének közel 5 %-ába, majd
bruttó 12 millió forintba kerül évente Tordasnak!!! )

Márki Ferenc


