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A kezdetekBoszorkányos kórus

Elsô országos megmérettetésünkre izgatottan és az eddigiek-
nél is nagyobb igyekezettel készültünk. Több esztendôs együt-
tes munkánkat és az ott elôadott turai lakodalmasunkat or-
szágos ezüstminôsítéssel díjazta a zsûri.

Június 26-án, Pázmándon Térségi és Országos Népzenei Minôsí-
tô Versenyen vettünk részt. Közös döntésünk volt, hogy most elô-
ször a nagyobb, országos kategóriában szeretnénk megméretni
magunkat. Nem kis vállalkozásnak számított ez, hiszen itt egy jó-
val színvonalasabb mezônyben kellett bizonyítanunk.

Nagy örömünkre új tagokkal bôvültünk, Kissné Zsuzsa, Göncziné Vi-
ki és Gönczi János (ô a mi "meg a Janink") erôsíti a kórust. Az után-
pótlás biztosított, mivel Göncziék két kislánya is csatlakozott hozzánk.

Nem kis izgalmak közepette érkeztünk meg a helyszínre, ahol a
sorra kerülés hosszas idejét próbáltuk felszabadultan tölteni. Si-
került terveink szerint elôadnunk az idén tanult és begyakorolt
turai lakodalmas dalcsokrunkat. A közönség nagy tapssal a zsûri
pedig elismerô szavakkal oldotta fel a bennünk munkáló izgal-
makat. Ezüst fokozatú országos minôsítésünket - a zsûri elmon-
dása szerint - az összeszokott képzett elôadásmódunknak, a jó
dalválasztásnak és a szép, egységes viseleteinknek köszönhetjük.
Szeretném ezt még annyival kiegészíteni, hogy köszönjük a tá-
mogatást az Értékmegôrzô Egyesületnek és a felénk áradó szere-
tetet minden tordasinak!

Farkas Noémi



A Tordasi Kisbíró 2007. augusztusi számában egy új rovat indult,
melyet Teszár Tamás alpolgármester úr jegyzett. Címe sokat sejtetô
volt: "Derüljön ki az igazság". Bevezetôjében egy jó hírt közölt szer-
zôje, mely szerint a folyatásos sorozata az elmúlt tizenöt év történé-
seit fogja közölni, többek között, hogy ki mit és mennyiért vásárolt
meg a falutól és ki - mit és mennyiért dolgozott a falunak. Gondolom
nem csak én vártam kíváncsian a sorozat folytatását, hanem még so-
kan mások is. Hiszen mindannyian ismerjük az alpolgármesterünk
alaposságát, idejét és energiáját nem kímélô kutakodását. 
Aztán valami megakadt, a rovat egy darabig ugyan még rendsze-
resen megjelent, de csak az Önkormányzat kiadásait, illetve bevé-
teleit taglalta, aztán lassan eltûnt. Sokak hiába várták, és várják az-
óta is azt a megígért IGAZSÁG KIDERÍTÉSÉT:
Lehet, hogy túl nagy fába vágta a fejszéjét? Lehet, hogy elképze-
lésével ellentétben mégsem olyan egyszerû az IGAZSÁG? Netán
nem azokat érintette a feltáró munkája, akiket lejáratni, esetleg
feljelenteni akart? Lehet, hogy elvbarátok kerültek a képbe a vá-
sárlásoknál, és az Önkormányzatnak végzett munkákban? Ki tud-
ja, mindenesetre nem kaptuk meg az ígért szenzációs feltárást. 
Bár feltételezem, hogy mostanában az alpolgármester úr egyre ke-
vésbé érzi úgy, hogy a választópolgárait az IGAZSÁGRÓL tájé-
koztatni kellene!

Cifka János

TISZTELT TORDASIAK

A hétvégén, Tordas majd minden postaládájába eljutott az új
helyi sajtótermék "Ami a Kisbíróból kimaradt" címmel. Teszár
Tamás alpolgármester úr jegyzi az új kiadványt a tordasi "saj-
tópiacon" üstökösként megjelenô lapot szeretnénk üdvözölni és
többéves tapasztalatainkból merítve, tanácsokkal ellátni.
Mindannyiunk örömére szolgált, hogy az eddig két újságban ki-
merülô választék tovább színesedett. Lapunk, a "Fényes Újság"
hivatalos címén Tordas Értékei és a közszolgálati, a mi adóforint-
jainkból mûködtetett Kisbíró mellet már elolvashatja a lakosság
azt is ami a "Kisbíróból kimaradt".
Nagyszerû az ötlet, támogatjuk és nem tekintjük konkurenciának.
Ezt bizonyítandó, néhány javaslattal is élnénk. 
Kezdjük a címmel. Az "Ami a Kisbíróból kimaradt" nem igazán
nyerô, mivel a piacon már régóta jelenlévô kiadványból kihagyott
írások megjelentetésére utal. Egyesekben ezzel azt az érzést kelt-
heti, hogy a benne megjelenô cikkek, szerzôk nem ütik meg a fa-
lu hivatalos lapjának színvonalát.
Jobbnak tartjuk az Al-kisbíró elnevezést. Jópofa cím, ami mókás
szóviccel lophatja be magát a tordasiak tudatába, miszerint: Meg-
jelent az Al-kisbíró, szerkeszti a kis albíró.
Reméljük ötleteinkkel segíthettünk. További eredményes munkát
és sok sikert kívánunk.

Bedi Viktor

ÚJ LAP TORDASON

BÉKESSÉG-BIZTONSÁG-BIZALOM

Aki kis településen nôtt fel, - a már kialakult közösségi szellemben,
ismeretségben, tisztességben és alázatban - annak nagyon idegen
és igen zavarja a Tordason kialakult lakossági ellentét. Sokan vár-
juk, hogy településünkön béke biztonság és bizalom legyen. 
BÉKESSÉG: lesz, 
- ha megismertük a békétlenség okait, 
- ha megértjük a békétlenség okozóit,
- ha a békétlenek megegyezésre törekednek,
- ha a cselekedeteinket nem a bosszúvágy vezérli 
- ha az ügyeink rendezése tisztességesen, emberségesen, és törvé-

nyesen zajlik le. 
Béke és nyugalom lesz Tordason, az idô a sebeket begyógyítja, az
emberek megbékélnek. 
BIZTONSÁG: egyre fontosabb s egyre többet beszélünk róla. A
meglévô hiányosságokat észre kell venni, a törvényi kötelezettsé-
geknek eleget kell tenni. Nagyon fontos és gyorsan pótolni kell:
személyi-, vagyon-, környezet-, közlekedési-, lét- és jogbiztonság-
gal kapcsolatos hiányosságokat.
BIZALOM: e nélkül a közösségi élet széthull és csak darabokban
létezik. Vezetôválasztáskor a választók bizalmat fektetnek a veze-
tôkbe. Feljogosítják ôket, felhatalmazást kapnak döntéshozatalra,
érdekeink és értékeink védelmére. A döntések meghozatalánál az
idô múlásával egyre inkább szembesülünk az érdekérvényesítések-
kel. Ha csak a döntéshozók és egy szûk érdekcsoport érdekei érvé-
nyesülnek, a választók többsége csalódik. Ha nagyon távol esnek a
lakosság és a döntéshozók érdekei, válság alakulhat ki, elôjön az
önkényesség, a diktátum, a kirekesztés és a megbélyegzések soro-
zata. A bizalom helyreállítására, minél több közös rendezvényre,
minél több közös cél megvalósítására kell hívni az embereket. Ön-
zetlenségre és figyelmességre van szükség. Észre kell venni a kö-
rülöttünk lévô jelzéseket és véleményeket. A döntésekkel a közér-
deket és a közjót kell szolgálni. A döntések végrehajtását ellenôriz-
ni kell, a visszajelzéseket pedig elfogadni és értékelni.
Ha megfelelô tudás, tapasztalat, tenni akarás van bennünk, akkor
együtt, egymásért és a lakóhelyünkért sokat tehetünk. 

Tisztelettel: Derecskei János

MEGALAKULT AZ EGYÜTT TORDASÉRT MOZGALOM

Tisztelt Tordasiak!
Tordas hosszú évek során a béke és a nyugalom szigete volt. Valami az utóbbi években megváltozott. 

Ez a változás késztetett bennünket arra, hogy elindítsuk mozgalmunkat

" Az együtt Tordasért".
Az aki egyetért azzal, hogy lakóhelyünkre újra beköltözzön a béke és a nyugalom, érték legyen az egymás tisztelete és megbecsülése,
a világnézeti különbségek ne szétválasszanak, hanem össze kössenek, hogy  Tordas legyen a közös értékünk az csatlakozzon hozzánk. 
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Dr. Pápai Péter , Szabadi Katalin, Halenár Jenô, Piláth  János, Ország János



Sokak kérdésére válaszolva szeretnénk tudatni, hogy a 2010-
es évre tervezet Aratóbálunk elmarad.

Az immár hagyománnyá vált nyári rendezvényünket már az év elején
elterveztük, hivatalosan bejelentettük az eseményt az önkormányzat
felé. Akkor az augusztus 7-ei idôpontot jelöltük meg. Ahogy azt már
mindenki láthatta a Kisbíró címlapján, erre a napra mégsem az Érték-
megôrzô- fejlesztô Kulturális Közhasznú Egyesület Aratóbálja került.
Ezen a napon Cseh Tamás emléknap lesz Tordason.

Egyesületünk természetesen nem tud és nem is akar a kiváló ze-
nésszel és gondolkodóval, sem pedig az ô mindenkiben élô emlé-
kével versenyre kelni. 

Ígérjük, hogy az Aratóbál elmaradása miatt szomorkodókat a kö-
zeljövôben, egy talán még színvonalasabb programmal fogjuk
kárpótolni.

Viszont a történetnek számunkra fájó pontja, hogy minderrôl nem
kaptunk semmiféle hivatalos értesítést. (Néhány hete az internetet
böngészve talált rá egyik tagunk a szervezôdô eseményre. Bizo-
nyosságot pedig a Martonvásári Napok programfüzetébôl szerez-
hettünk.) holott mi már az év elsô felében a "szolgálati utat" vé-
gigjárva tudattuk szándékunkat a falu vezetésével. 

Cseh Tamás: "Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok víg hétköznapot,
Adja meg az Isten."

Befejezéséhez közeledik az építkezés. Ami példázza, hogy az
összefogás, és a közös akarat nagy dolgokra képes.

Egy félreértést viszont újból tisztázni szeretnék. A Kisbíró leg-
utóbbi számában Juhász Csaba polgármester úr a következôt írja:
" A tájház .... nem a falu tulajdonát képezi, mint korábban a HAN-
GYA épületek, hanem magántulajdon." 

Egy: 1913- ban is épült közerôvel Hangya épület magántelken,
történetesen Áts József segédjegyzô saját telkén.

Kettô: a tájház területét a tulajdonosok írásban átengedték erre a
célra, építési engedélyt pedig Egyesületünk kapott. Tehát szó sincs
magántulajdonról, ez a falunak épül!

EGYESÜLETI HÍREK
NÉHÁNY SZÓ AZ ARATÓBÁLRÓL

A Tordas Értékeinek szerkesztése során mindig is igyekez-
tünk minél több szerzôvel bôvíteni szerkesztôségünk létszá-
mát. Gyarapítani írói gárdánkat, hogy Tordas lakói sok
szemszögbôl ismerhessék meg településünk örömeit, bánata-
it és a felmerülô problémákat. Mivel mi, a szerkesztôség tag-
jai valóban itt élünk, itt töltjük Tordason az unott hétközna-
pokat és a fényes ünnepeket. Nap, mint nap érkeznek hoz-
zánk, e-mail-ben, telefonon - hozzám legtöbbször személyesen
- olyan cikk ötletek, melyeknek közérdekûsége elvitathatatlan
és megkérdôjelezhetetlen. Megjelenô témáink mindegyike
ezen megkeresésekre épül, de azért akad egy kis probléma.

A probléma abból adódik, hogy a szemünket a legnyilvánva-
lóbb visszásságokra felnyitni kívánók az esetek túlnyomó több-
ségében nem hajlandóak saját cikkben hangot adni, néha na-
gyon lesújtó véleményüknek. Nem merik nevükkel a közösség
minden lakója és minden vezetôje elôtt igazukat védeni.

A miértre adott válaszaikból tisztán kivehetô,
"Még feljelentenek!
Meghurcolják a családomat!
Veszélybe kerülhet az állásom!
Kirúghatják a rokonaimat!
Megvernek az utcán!
Gyermekem hátrányos helyzetbe kerülhet!"

a hatalom, megtorlástól vissza nem riadó magatartásától való
félelmük. 

Mivel az elmúlt közel négy év eseményeit figyelemmel kísér-
tem, nem igazán tudom azt mondani, hogy félelmeik minden
alapot nélkülöznek!

Ami igazán riasztó, hogy néha még a minden"hôbörgést" nél-
külözô cikkek sem születhetnek meg, ezen félelmek okán.

Hogy világossá tegyem, én becsülöm a tordasi embereket és
tisztelem a tordasi hagyományokat. A mai napig is ezen értékek
közé sorolom a szókimondást, bátorságot és a magunkért való
kiállást. Tudom, hogy egyik sem veszett ki a mi kis falunkból.

Senkit nem szeretnék azzal áltatni, hogy véleményéért mindig
jó kritikát fog kapni, nem állítom, hogy felvállalt gondolataival
mindenki egyet fog érteni. Lehet, hogy néha ökölrázás, köszö-
nésmentes szomszédság és szúrós tekintetek lesznek cikkének
"jutalmai", de azt biztosan mondhatom, hogy az emelt fôvel já-
rás a saját falunkban még mindig jobb, mint a gôgös uraskodás
a mások településén!

II. János Pál pápa: "Ne féljetek!"
Bedi Viktor

TORDASI(,)FÉLSZ(?) 
TORDASI(,)MERSZ(?)

TÁJHÁZ HÍREK



UTÁNAJÁRTUNK

OLVASÓINK HALLOTTÁK, 
MI RÁKÉRDEZTÜNK

CSUPOR ZOLTÁN MIHÁLY

(1919-1995)
EMLÉKE TORDASON IS ÖRÖK?

Olvasói levélbôl értesültünk róla, hogy az új óvoda megnyitá-
sa az eddigi tervekkel szemben, az óvodai tanévkezdésnél ké-
sôbbre, 2010. szeptember 13-ára, - más információk szerint
25-ére- tolódik. Némely szóbeszéd arról is szólt, hogy a régi ovi
sem fogadhatja idôben a gyermekeket.

Rovatunk célja mindig is az alaptalan pletykák megfékezése
volt, ezért Juhász Csaba polgármestert kérdeztük a hír való-
ságtartalmáról. A több mint fél hónapos- állítólagos - csúszás
miértjére is Juhász úrtól vártuk a választ.

Tordas elsô embere, lapzárta után jutatta el hozzánk, várva várt
válaszát:
„Ahogy a jelentkezô gyermekek szüleit írásban is tájékoztattuk és
az óvodai ballagáson is elhangzott, az új óvoda megnyitásának
idôpontja 2010. szeptember 3. (szombat)
Így a gyermekek szeptember 6-tól vehetik birtokba az épületet. Az
építkezés állását a Kisbíróban és az (http://ujovinklesz.blog.hu/)
weboldalon követhetik nyomon az érdeklôdôk.
Köszönjük az eddigi segítségeket és továbbra is várjuk a segíteni
szándékozókat! Aki a hátralévô idôben szívesen részt venne ön-
kéntes munkavégzésben, kérem  jelentkezzen az önkormányzat hi-
vatalában, Czuczor Bernadettnél.“
Olvasóink nevében is köszönjük megnyugtató reflektálását.

Bedi Viktor 

Sipka László Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársa
bírálta a Magyar Örökség díj felterjesztését. Nagy meglepeté-
semre felhívott és gratulációját küldi Tordasnak. 

Kiderült, hogy Tordast közös, régi tudósunk: Csupor Zoltán Mi-
hály érseki tanácsos, tordasi római katolikus plébános, Szalézi
szerzetes munkássága és személyes kapcsolatuk révén ismeri.
Telefonbeszélgetésünk alatt és utána levélben is jelezte, hogy a
tordasi templomban Zoli bácsit méltató emléktábla volt elhelyez-
ve, ami a templom tatarozása után nem került vissza eredeti helyé-
re, de leszerelve a templomban van.

Méltó visszahelyezése fontos, mert Zoli bácsi sok más elméleti
munkássága mellet, mélyrehatóan kutatta a szintén tordasi szüle-
tésû Sajnovics János csillagász és nyelvész életmûvét. Sajnovics
János szobrát a HANGYA SZÖVETKEZETEK TÁBORA 1943-
ban emelte, a szobor újraöntését Zoli bácsi kezdeményezte a 90-
es évek elején. Csupor Zoltán Mihály 2010. december 4-én lesz 15
éve, hogy elhunyt, emlékének méltó megõrzése egész települé-
sünk és a magyarság ügye, a Magyar Örökség díj része. 

Toman Ilona
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A LEGNAGYOBB ÉRTÉK 

AZ EMBERI ÉLET!
A tordasi defibrillátoros csapat a nap 24 órájában,

felkészülten várja segélyhívásaikat! 

06-30-249-99-99

(Illusztráció)


