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TÁJHÁZ AVATÓ
Erika könnybe lábadt szemmel
hozta a dédi fűszertartóját, - ez idevaló,- mondta. - A Mama most boldog
lehet odafönt. - sóhajtotta Kati néni,
amikor megpakoltuk az utánfutót
Gyúrón. Juliska a mellére szorítva
hozta a befőttesüveget, a Mamáé volt.
Potyogtak a könnyeim, amikor a nagy
mángorlót ajánlotta fel Lidike. Férje és
unokája két napot dolgozott felállításán
és konzerválásán. Felajánlottak faragott szekrényt, komódot, mindent, amit
eddig sajnáltak kidobni, de őrizgetése
gondot okozott a családnak. Úgy gondoljuk, a berendezés mindig fog változni, mert akad majd ez-az, ami előkerül.
A házban lévő tárgyak nagy értéket
képviselnek, ezért az ajtót bezártuk. A
Csárdában lehet kérni a ház kinyitását, a hét minden napján, bármikor.
Cifka Julika

Megvan már annak tíz éve is, hogy egy
nagyon sikeres helytörténeti kiállítást
rendezett Márta néni. Megmozgatta a
falu apraját-nagyját, mindenki padlást,
pincét kutatott, hogy a család sutba
dobott régi tárgyait előkeressék.
Gyűltek a nagyteremben a féltve őrzött
kincsek, a dédi fűszertartója, amit egy
hétre nélkülözött a konyha, “ deerrenagyonvigyázzatok!”.
A pókhálótól megszabadított nagyapa
ágya, - “ezt itt hagynám nektek, hátha
egyszer méltó helyre kerülhet, olyan jól
nézett itt ki!” Tele lett az egész nagy
terem:- a múlttal. Hely kéne “nekik”,
egy TÁJHÁZ! Egyesületünk ezt a régi
igényt tűzte célul, hogy a múlt ne pincékben és padlásokon porosodjon,
hanem őseink használati tárgyaiként,
méltó helyen kerüljön bemutatásra.
Két év alatt, sokak keze munkája,
pénzadománya segítségével megépült a
Tájház. Gyönyörű környezetben, méltó
része lett a falunak. Szeptember 25-én,

sokan gyűltek az avatóünnepségre.
Mindenki itt volt, aki szerepet játszott
az alapkő letételekor, részt vett annak
építésében. Nagyot nőtt az a három
gyermek, akik az alapító iratokat segítettek bebetonozni. Most szép verssel
köszöntötték a ház birtokbavételét. A
ház berendezése külön történet. A meghatódottságomon csak nehezen tudtam
úrrá lenni, amikor sorban jöttek a felajánlások. SZÍVESEN ODAADNÁM,
mert itt jó helye lenne!

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK,
MI RÁKÉRDEZTÜNK!
A falu sok postaládájában fellelhető volt a kampány
során, Teszár Tamás „Ami a Kisbíróból kimaradt”
című kiadványa. A legutóbbi számban a volt alpolgármester tollából kemény vádakat olvashattunk
Juhász Csaba újra megválasztott polgármester
úrról!
„A képviselők többsége feltételezte, hogy megbízhat a polgármester szavában, de ő ezzel a bizalommal a végletekig visszaélt, amikor a testületi ülésen
– az alapos gyanút eloszlatandó- hazudott! Tette ezt
úgy, hogy a hitelesség kedvéért még a Magyar
Államkincstárt és a Közigazgatási Hivatalt is belekeverte a magyarázatába.”
A falu hivatalos lapjából kihagyott írásban, Teszár
Tamás több jogszabályra és jegyzőkönyvre hivatkozva állítja be hazug és a képviselőket félrevezető
embernek Juhász Csabát.
Lapunk szeretne olvasóink tisztánlátásához megfelelő információval szolgálni, ezért levélben kerestük meg a polgármester urat, hogy mondja el, igazak
e régi barátjának, immár Tordas szerte ismert sorai?
Valamint ezúton szeretnénk gratulálni újraválasztásához és további jó munkát kívánva várjuk válaszát!
Bedi Viktor

Bedi úr!
Mi folyamatosan azon dolgozunk, hogy
Tordas ismét barátságos, csendes falu lehessen
és lépjen túl az országos politika által is felerősített felesleges feszültségkeltésen. Ezen nem
kívánunk változtatni és így nem kívánok személyesen én sem reagálni az említett írásra.
Üdvözlettel:
Juhász Csaba polgármester

Tordasi életmentôk

Meghívó
2010. december 4-én, 15 órakor a Mikulás a
tordasi művelődési házban a
MESÉS MIKULÁS című mesedarabbal ajándékozza meg a gyerekeket.
A Mikulás barátai a,
Tordasi Ifjúsági Klub társulata szeretettel vár
kicsiket és nagyokat az előadásra.
Kedves szülők!
A Mikulás idén is házhoz megy!
December 6-án este meglátogatja a tordasi
gyermekeket.
Címmel, névvel ellátott csomagokat az oviban
és a Művelődési Házban lehet leadni!

Egyesületi hírek
Szeretnénk tájékoztatni minden tisztelt tordasi
lakost, hogy egyesületünk a továbbiakban is kitűzött
céljaihoz hűen folytatja tevékenységét.
A HANGYA TÁJHÁZ - at üzemeltetetjük és folyamatosan bővítjük.
A Tordas Értékei, havonta megjelenő lapunkba várjuk témafelvetéseiket, cikkeiket, képeiket!
A www.tordas-ert.hu internetes oldalunkon fórumunk üzemel és általános publicitást biztosít minden,
ott véleményét megosztani kívánónak!
Tordas Értékmegőrző – fejlesztő és Kulturális
Közhasznú Egyesület

A legnagyobb érték az emberi élet!
A tordasi defibrillátoros csapat a nap 24 órájában,
felkészülten várja a segélyhívásaikat!

- 06-30-249-99-99 -

Kiadja:
Felelôs kiadó:
Szerkeszti:
Honlap:
Megjelenik:

Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô
és Kulturális Közhasznú Egyesület
Cifka János
a szerkesztôbizottság
www.tordas-ert.hu
600 példányban
Ingyenes!

BOTTA ISTVÁN (1918-1999) evangélikus lelkész
Botta István 1956-ban került az
Evangélikus (Országos) Sajtóosztály
élére.
Büntetésből Tordasra helyezték.
Tordason széleskörű ismeretekkel gazdagította az embereket.
Több könyv szerzője.
Tényszerű, körültekintő és alapos,
Botta István életútját feldolgozó szakdolgozat,
készítője
Nagy
Gábor
http://church.lutheran.hu/kelenfold/ATT
00045.pdf

Méltató cikk: tordasi Kisbíró 2009.
Ők azok a bátor hősök, akik nemcsak
babérkoszorút és virágot érdemelnek
Tordason, hanem a nevüket utca vagy
tér őrizheti.
„…jönnek majd újra boldog építők
és
kiássák
a
fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.”
Toman Ilona

ÖREGHEGYI HÍREK
Október 23-án, szombaton kis ünnepség keretében elbontásra
került a kereplő melyet a szlovén testvérteleülésünk gazdáitól
kaptunk és arra hivatott, hogy elijessze a szőlőt dézsmálni
akaró seregélyeket.
De sajnos ebben az évben nem az éhes madarak okozták a
gondot a szőlőtermésben. Országos átlagban a termés közel
felét, sok területen nagyobb hányadát, a betegségek vitték el a
termésnek. A szélsőséges időjárás, a sok évtized átlagát meghaladó csapadék, nem csak árvizeket, belvizeket okozott, mely
sok család otthonát, és sajnos néha életét is elvette,de

a mezőgazdaságban is jóvátehetetlen károkat okozott. A szőlőkultúrára a fokozottan párás levegô, esô majd hirtelen napsütés nagyon rosszul hatott. Még a felkészült és komoly háttérrel rendelkezô gazdaságok sem tudták a problémát meg
oldani.
Ebben az évben talán nagyon kevés volt a vidám szüret. Ami
termett azt ebben az évben jól meg kell becsülni.
De keseregni nem szabad, készülni kell a jövő évre és bízni a
jobb termésben.
Cifka János

TISZTELT TORDASIAK
Lezajlott az önkormányzati választás. Az Ország több mint
3000 településén, így Tordason is a választópolgárok polgármestert és képviselőket választottak az elkövetkező négy évre.
Messze meghaladva az országos részvételi átlagot.
Ez is bizonyítja, hogy a lakosság szívén viseli a falu sorsát,
fontosnak érezte, hogy döntsön arról, ki képviselje érdekeiket,
és
a
kik
alkalmasak
Tordast
képviselni
a
nagyvilágban.Az önkormányzati képviselő elnevezés nagyon
találó, hiszen tőle azt várják el, hogy képviselje a választópolgárai érdekeit.
De ez sokszor nagyon nehéz feladat, hiszen a testületben a
többség döntése érvényesül, ez a demorácia alapja. De mint

ahogyan a történelem már nagyon sokszor bizonyította ezzel a
többség adta hatalommal élni, és visszaélni is lehet. Reméljük,
hogy az elkövetkezendő időben nem az utóbbi fog történni.
Ehhez természetesen egyesek mértékletességére, józan gondolkodására és természetesen kvalitására lesz szükség.
Született optimizmusom azt súgja, talán van erre remény.

Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazatával támogatott, megtisztelt bizalmával, remélve azt, hogy
nem fognak csalódni munkámban.
Cifka János

Érdekes és eredményes
Tordason (mint országosan) rendhagyó
volt a 2010-es önkormányzati választás.
Nagy és költséges kampányok; rengeteg
szórólap: dicsérő és lejárató; „meggyőző”
adományok; személyes ráhatások, stb.
Végül is az eredmény a fontos.
Tordason is megszületett a döntés:
nagy részvétel mellett, az előző faluvezető és a képviselők többsége kapott bizalmat, amelyhez csak gratulálni lehet. A
felmutatott teljesítmény meggyőző és
dicséretes.
Egy modern és kényelmes ovi felépítése és átadása (szükséges volt, ezért
örömmel építettük és adományoztunk
érte nagyon sokan).

Stabil pénzügyi helyzet megteremtése.
Szennyvíz csatorna jogi és pénzügyi
helyzetének rendezése (sokáig vezető
téma volt és csődhelyzet-fenyegető).
Iskolabővítés és -felújítás.
Útszakaszok javítása és felújítása.
Rászorultak támogatása (hűtőgép, mosógép). Mind-mind hasznos és nemes cselekedet volt. Most már azonban a függönyt
felhúztuk, a színfalak mögötti tér láthatóvá vált, a munkát folytatni kell, de
már nem lehet ismételni az eseményeket. Nem lehet hátra mutogatni, újat
kell kezdeni a faluért, mindannyiunkért.

Ehhez kívánok erőt, egészséget és kitartást az újraválasztott polgármester
úrnak és a megválasztott képviselőknek.
Egyúttal köszönöm szépen minden
résztvevőnek a támogatását és munkáját, amit az „Együtt Tordasért
Mozgalomban” a faluért tettek. Legyen
békesség, biztonság és álljon helyre a
közbizalom Tordason. Éljünk egészséges
és nyugodt környezetben.
Ezt kívánják nagyon sokan az országban, Tordason is ez a legfőbb cél és
kívánság.
Tisztelettel: Derecskei János

1956 szabadságharc és forradalom, megemlékezés Tordason
Meghitt megemlékezés színhelye volt október 22-én az iskola, dr. Hankovszky Béla, őrnagy, a magyar Katolikus Tábori
Püspökség kiemelt tábori lelkésze meghitt beszédet mondott. Emlékező beszédét a szónok Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról, verssel szimbolikusan indította:
„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben…”
Iskolások színvonalas műsora után az 1956-os kopjafához indultak a megemlékezôk.
Eszembe jutott, hogy Magyarországon egy 1956 volt, Tordason is, így egy 1956-os emlékművet, vagyis a kettő egyesítését tartanám jónak, bármelyik helyen. A nemrég állított Klucsik István kopjafája talán megérdemli, hogy az első emlékhely mellé
kerüljön, mert 2 emlékhelyet nagyon nehéz egyszerre koszorúzni és az emlékezés virágait elhelyezni. A főbb, helyi 56’-os neveket az emlékhelyen jegyezni illene:
SZTRÁNYAY MIKLÓS (1918-1960)
1956. október 29.-étől a Rétsági Járási Nemzeti Bizottság Titkára
( A járás közigazgatási vezetője, mintegy a VB- titkára, jegyzője) volt.
1956. október 31.-én Rétságról Budapestre kísérte Mindszenty József esztergomi érseket.
1956. november 4.-e után, eredeti, költségvetési vezetői, számvevői állását, - felesége a járási vezető védőnői állását - elveszítette. Csak felesége kapott állást, lakást: Tordason.
Sztrányay Miklós ellen 1957-ben büntetőeljárás indult, 1958-ban börtönbüntetésre ítélték.
„Fogva tartása életveszélyes” minősítéssel szabadult, 1960–ig rendőri felügyelet alatt állt.
1991.október 23.-án, - többek között Darvas Iván színművésszel együtt köztársasági elnöki;
a HAZÁÉRT ÉS SZABADSÁGÉRT emlékérem kitüntetésben részesült.
Méltató cikk: tordasi KISBÍRÓ 2005.

