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EGY NÉPSZAVAZÁS: KÉT GYÔZTES
www.tordas.hu: "2007. 10.07-én lezajlott népszavazás érvényes, és eredményes lett.
Részvételi adatok: 1251 választásra jogosult lakosból a népszavazáson 973-an adtak le érvényes szavazatot.
A feltett kérdésre, "Kívánja-e, hogy Tordason téglagyár épüljön?" 355-en az IGEN, 618-an a NEM mellett
foglaltak állást. A részvételi arány igen magas, 77,7 %-os volt.
Az eredményt a település képviselôtestülete magára nézve kötelezônek tartja."
Ezen az októberi napon döntött a falu lakossága, döntése
alapján nem épül téglagyár, és a képviselôtestület határozata szerint agyagbánya sem Tordason. A szavazásra jogosultak több mint háromnegyedének megjelenése igazolta mindkét oldal kampányainak figyelemfelkeltô mivoltát, és azt, hogy a Tordason élôk nem közömbösek falujuk sorsa iránt. Felelôsségük teljes tudatában szavaztak,
ki ide ki oda húzta be beleszólásának két kicsi vonalát, de
nem csak ezek a tollvonások keresztezték egymás útját,
hanem a kampányok ilyen, olyan hangnemébôl kiviláglott, hogy az ellenzôk és a támogatók is. Egyesületünk
igyekezett, hogy mindenki megtudhassa, megérthesse ennek a referendumnak a fontosságát. Több ízben kértünk,
és kaptunk segítséget öreghegyi barátainktól, akik sajnos
csak így, rajtunk keresztül tudták hallatni hangjukat, igyekeztünk mellettük is hasonló hévvel kiállni. Hiszen, talán
ôket érintették volna a leghúsbavágóbban a beruházás

"esetleges" káros hatásai. Sokunktól követelt megfeszített
munkát ez a nagyformátumú hírverés. Ez irányban folytatott tevékenységünket nagyban könnyítették azok a bíztató szavak, egyetértô pillantások melyekkel, nap mint nap
szembesülhettünk Tordas utcáin járva. Ezek és az ügyben
velünk tartó tordasiak népes tábora adott erôt, a néha elbizonytalanodóknak. A Magyarországon egyedülálló
eredmény nem az egyesület érdeme, és nem is az egyesület sikere, ezt a sikert a falu összetartó lakossága aratta,
azzal a legendás összefogással, amivel mindig is meg volt
áldva ez a kis közösség! Azzal az erôvel érvényesítette
akaratát, amivel házakat, utakat, kultúrát és mûvészetet
hozott létre itt, ebben faluban. Bízunk benne, hogy ez az
erô nem hagy el minket, és a továbbiakban is számíthatunk alkotókészségére. A Népszavazásnak két gyôztese
van, a mostani és jövôbéli Tordas!
(bedi)

Sztrányay Miklós

SZÜRETI FELVONULÁS, ÉS BÁL

AZ ÉN 56-OM
OKTÓBERI-MÁRCIUS
MEGINT EMLEGETLEK
ÖTVEN ÉV UTÁN IS
MEGEMLEGETLEK
ELVETTED
TÔLEM
AZ
ÉDESAPÁMAT
ÉLETRE ÍTÉLTED
AZ ÉDESANYÁMAT…
ÔT IS ELVESZÍTVE ÜRÍTEM POHARAM
MÉGIS ÜNNEPLÔBE ÖLTÖZTETEM MAGAM

Az erôs szél és a kissé hûvös idô ellenére, október 13-án,
szombaton délután 3 órakor kora estébe nyúló szüreti
mulatság vette kezdetét. Az ifiklub 36 fiatalja vonult végig
a tordasi fôutcán, s táncolta át a délutánt a Pillikék
kíséretével. A jó hangulatot a táncok közötti nótázás, s a
"cigányaink" bohóckodása is fokozta. A mulatságot a bálban folytattuk, ahol 10kor újra elôadtuk a felvonuló táncunkat (reméljük hagyományteremtô módon).
Köszönjük a lovasoknak a részvételt, köszönjük az
adományokat, s az utcai vendéglátást!
Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Az ifjúsági klub ismét nagyot alkotott, megmutatta a
falunak, hogy milyen jó kis közösség!
(Farkas Noémi)

Öreghegyi hírek Internet, fórum
A szüret befejezôdött. A must a hordókba került, lassan az új
bor is iható. A gazdák szerint az idei év messze elmaradt az
elôzôtôl. A csapadékhiány meglátszott a mennyiségen. Az ôszi
napsütés talán a minôségen kompenzált valamennyit. A megmérettetés a jövô évi Orbán napon lesz.
A szüret, mindig nagyon nagy esemény az Öreghegyen.
Ilyenkor derül ki, hogy az égész évi munka eredménye mit
hozott. A szüretelés ünnepi hangulata mellett mindig ott van az
izgalom is. Egy kicsit mindig izgulunk, hogy milyen lesz a termés. Ebben az évben ezen kívül még egy esemény izgatta az
Öreghegyieket. Ez a bányanyitás volt. Akik féltették mindazt,
amiért dolgoztak, ami életüknek egy részévé vált tehetetlennek érezték magukat. Hiszen a nem helyi lakosok nem voksolhattak a népszavazáson.
Az eredmény megnyugtatta az embereket, hogy továbbra is
csönd és a szép táj fogja körülvenni a hegyet.
Cifka János, hegybíró

Az egyesület internetes oldalán mûködô fórum is felpezsdült a
népszavazás kapcsán. A kampánycsend idejére, kérésünkre az
admin leállította, de, mihelyt a törvények ismét engedték,
azonnal visszaállíttattuk. Azóta is fennakadásmentesen
üzemel. Sok érvet, sok véleményt olvashattunk napról napra.
Regisztrált tagságunk 65-re gyarapodott, és a héten hozzászólásaik száma meghaladta az ezret! Megszállott felhasználóink azonnal reagálnak a faluban történt eseményekre,
ezért is érdemes benézni ebbe, ami kis csevegô körünkbe.
Külön büszkeség tölt el minket, hogy fórumunkon különbözô
jótékony célú társadalmi kezdeményezésen megindítóinak is
otthona lehet. Újdonságként nyitottunk egy számítógépes
technikai topicot, és tervben van egy horgász topic indítása is!
Igyekszünk, és bíztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk, hogy még több segítôkész, tenni akaró ember
véleményét olvashassuk!
(www.tordas-ert.hu csapat)

- HÁLÁS KÖSZÖNET! höz, a kék éghez és a zöld mezôhöz. Nemet mondtak
az agyagbányára és a téglagyárra. Még gondolni
sem jó arra, mi lett volna, ha ez nem így történik! Ha
érdektelenségbôl, vagy esetleg félelembôl nem mennek el szavazni, vagy ha csupán az annyira csábítónak tûnô anyagi érveket mérlegelték volta!
Megmenekült a Halastó, a Csárda, az öreghegyieknek sem kell attól rettegni, hogy kiszáradnak a gyümölcsfák, elapad a víz.
Továbbra is élvezhetjük a jó levegôt, gyönyörködhetünk a varázslatosan szép naplementékben.

Köszönjük a nyugalmat!
Elmúlt a lidérces álom! Tordas polgárai egyértelmûen úgy döntöttek , hogy továbbra is nyugodt, csendes
és tiszta helyen kívánnak élni. Folytatják környezetük építését és szépítését, hûek maradnak címerük-

Tiszta szívbôl kívánjuk, hogy a csôrében olajágat
tartó fehér galamb jelentse Tordas biztos jövôjét!
Dr. Faludy Kinga

UTÁNA JÁRTUNK

- Olvasóink hallották, mi rákérdeztünk Többen jelezték, hogy tudomásuk szerint, a Tordason
jelentôs hányaddal elutasított téglagyár és agyagbánya,
a szomszédos Gyúrón kerülne megépítésre. Egyes, széles
körben terjesztett pletykák arra is utaltak, hogy az óriás beruházást megvalósítani kész cég már tárgyalásokat
folytatott a gyúrói önkormányzattal. A pletyka valóságtól elrugaszkodó mûfaját ismerve szerkesztôségünk
megkereste Tóth Bélát, Gyúró polgármesterét, hogy
pontos információkkal oszlathassa el az esetleges, légbôl
kapott (rém) híreket!
A Polgármester Úr elmondta, hogy az építôanyag gyártó cég
még a tordasi népszavazás elôtt kereste meg az önkormányza-

tot a tervezett bánya hozzájuk tartozó részének ügyében, viszont a tordasi referendum nemleges mivoltával, az eredetileg
kitermelni kívánt alapanyag mennyiségnek ôk csak egy negyedét képesek biztosítani a gyár számára. Ami nem valószínû, hogy elegendô lenne egy ilyen nagy volumenû üzem beindításához. Ezek után nem érkezett újabb megkeresés irányukba. A feltevések alapjául szolgáló próbafúrásokat, már a
terjeszkedést megelôzôen is folytattak településük határában.
Gyúró elsô embere cáfolta a lábra kapott találgatásokat miszerint a község, már megegyezett volna a Wienerbergerrel, sôt
kérdésünkre a tárgyalások megkezdését sem erôsítette meg!
(bedi)

HANGYA

Visszatérve a HANGYA szövetkezeti mozgalom 1938-as megalakulására,
meg kell említeni Dr. Wünschler Frigyes könyvét, amelyet Tordas mintafaluról írt.
A HANGYA szaklap 1938. augusztusi számában a mintafalu avatásáról mondott beszéde részletei: A Hangya szövetkezet a falu gazdasági megerôsítését: a
fogyasztás, a termelés és az értékesítés megszervezésével akarja szolgálni.
Ha a gazdálkodóközösség a maga kezébe veszi a sorsának irányítását, akkor a faluban megoldásra váró többi feladatok részben önmaguktól nyernek elintézést.
Már 1938-ra megvalósult: a HANGYA székház és a szövetkezeti bolt, a vendégfogadó, a magyar szobával, a kultúrterem a férfi és nôi öltözôkkel. Itt mûködött
a Tejszövetkezet. Közös erôvel tervezték meg: a marha- és sertéshizlalót, valamint a baromfi és tojás gyûjtôtelepet. HANGYA szövetkezet vezetôit tanfolyamokon képezték. Helyet kapott az egészségház és a leventeotthon. Külön gondot
fordítottak a falu szépítésére, fásításra.
Toman Ilona

"TÛZOLTÓ LESZEK"
Köszönjük
Laci
bácsi,
ez jó
mulatság
volt!
Október 11-én mindegyikünk korán érkezett az óvodába. Naná, hiszen kirándulni megyünk Székesfehérvárra a Tûzoltóságra!
Az izgatott reggeli és gyors "népszámlálás" után már indultunk is. Érkezésünk
után türelmetlenül vártuk a tûzoltó bácsikat, akik végig kísértek bennünket, persze mindkét csoportot külön. Megnéztük az épületben a tûzoltóság történetérôl
szóló kiállítást, régi ruhákat, szerszámokat, szekeret, amelyen kézzel pumpálták
a vizet. Szemügyre vettük a modern tûzoltó autó felszerelését, a pihenô helyiséget, sôt még a diszpécser szobát is, ahol olyan csendben kellett lennünk, mintha
ott sem lennénk, mert itt fogadják a hívásokat, bejelentéseket. Meghallgattuk, hogyan riasztják a tûzoltó bácsikat, ha tûzhöz, vagy balesethez kell vonulniuk, megnéztük hogyan csúsznak le egy rúdon az autóhoz. Hát ezt nagyon szerettük volna kipróbálni, de nem lehetett, még nem vagyunk hozzá elég ügyesek. Ugrálhattunk viszont a szivacson, ahová a rúdon leérkeznek, felpróbáltuk az azbeszt védôsisakot, beültünk egy tûzoltó autóba - hû ez nagyon jó volt ! -mentünk vele
egy kört, még szirénáztunk is közben.
Még egyszer köszönjük Szollár Laci bácsinak, aki megszervezte, és kifizette
utazásunkat. Hazafelé, még egy fagyit is kaptunk.
(Az óvodások nevében lejegyezte Erika óvó néni)

Képek: Toman József gyûjtése

Egyenlôtlenségek
A téglagyárellenes kampány részeként, a falu
külterületén, magántulajdonban lévô telken
felállított, visszaszámláló transzparens létrehozóira azonnali lebontási határozat, és a számukra kilátásba helyezett pénzbírság ténye és
mértéke ihletett arra, hogy szóvá tegyem a környezetemben található engedély nélkül épült, és
rég jogerôs visszaállítási határozat alatt lévô
épületek ügyét.
Az imént említett melléképület és túlméretezett
kapu, Tordason a Petôfi utcában, az én házam
szomszédságában helyezkedik el. A helyi szabályokat áttanulmányozva bárkinek feltûnhet, hogy
a kerítés magassága maximum, másfél méterben
került meghatározásra. A sajnálatos atrocitást elszenvedett kapu szemlátomást nem felel meg ennek a kritériumnak. A melléképület ellenében hozott bontási határozatról is már jó ideje tudomásom van, ezért lepett meg annyira, hogy a tordasi
önkormányzatnál ennyire sebesen tudtak intézkedni a népszavazás idejére mindenki figyelmét
felkeltô tábla ügyében. Nekem soha nem a mértékkel, szabállyal, és a mércékkel volt problémám,
csak igazságos, mindenkire egyaránt érvényes mivoltukra szeretném felkérni az illetékeseket. Hogy
az itteni létünket pontos mederben tartó szabályok
betartása kötelezô érvényû legyen a falu vezetôinek baráti és érdekkörébe tartozókra is. A más véleményen lévôk részérôl elkövetett hibák azonnali megtorlást követelnek, míg a vezetéssel egy táborban lévôk büntetése halogatható?
Hát kérdem én ez a két egymással szembe állított építésügyi kihágás, nem érdemelne e pártatlan, elfogulatlan döntést???
(Musti Tibor)

A NAGY BAK HALÁLA III. RÉSZ
A lövés elcsattan. A bak riadtan elvágtatott. Vér tódult fejünkbe,
idegesen remegtünk mindketten. Mögöttünk száz méterre igazgató
elvtárs lemondóan legyintett, és még gondolt hozzá valamit…Ezt
mi nem halljuk, csak látjuk rajta. Feléje közeledve csak annyit
mond, hazamehetünk.
Hazafelé igen szûkszavú társalgás folyt. Egyben megállapodtunk:
holnap hajnalban az utolsó lehetôség, hogy észleljük bakunkat, ha
az aratógépek az éjszaka folyamán nem kezdik meg emez táblát
aratni, ha az idôjárás nem változik meg.
Hajnalban Tordas faluvégén három órakor találkoztunk. Itt az egyik házban egész éjszaka
nem aludt el a villany. Ahogy a gépkocsin megérkeztünk, kis ajtó nyílott, és egy pongyolába
bújt földi angyal tálcával kezében perdült közelünkbe. A tálcán poharak és finom falatok sorakoztak. Részünkrôl, látva a nagy önzetlen készséget némi fogadkozással, de jólesô érzéssel elköltöttük a finom falatokat ebben a rögtönzött
pillanatban, miközben elfelejtettük az elôzô napi sikertelenséget, kellemes illúzióval felfrissülve indultunk a területre.
Derengett, amikor a megfigyelôhelyünkre érkeztünk. A gépek az elôzô napi búzatábla aratását befejezve a késô esti órákban leálltak, csak
az éjjeliôr tartózkodott a gépek mellett. Tehát éjszaka nem volt semmi zavaró körülmény.
Szorongó érzéssel, türelmetlenül vártuk a virradatot és bakunk megjelenését. Hiába. Úgy látszik, a csendes éjszakában sutájával szerelmi nászát töltötte. Most
hajnalban pihennek egyet. Vagy talán a tegnapi háborgatásunk miatt nem tért volna vissza. Nem. Nem. A hajnali csendben folytatott
duruzsolásunkat a suta meghallotta…Mi a búzatáblákat elválasztó,
élô sövény mellett egy diófa alatt álltunk, és onnan kémleltük a terepet. A suta nem volt biztos a hozzá érkezô nesz irányáról, így körbe-körbe tekintgetve behúzódott a védelmet nyújtó élô sövénybe.
Mi fokozott éberséggel mindannyiónk kezében távcsôvel pásztáztuk
a gabonatáblát. Jobban behúzódtunk a lombos fa alá, nehogy vadunk
elôbb észrevegyen bennünket. Ez a kis mozgás elég volt a még fekvô, de éberen figyelô bakunknak. A sûrû magas búzán keresztül nem

láthatott hozzánk, felállt a búza között. Abban a pillanatban mi is
észrevettük. Alig hetven méterre állt tôlünk. Rögtön szapora léptekkel, figyelmét reánk szegezve közeledett felénk. A vén diófa lehajló
leveles ágainak takarása miatt a bak nem tudta kivenni alakunkat. ô
azt hitte ismét, hogy sutája távozott abba az irányba.
-Lôjed! Ne várj! Lôdd! -hangzanak igazgatónk szavai.
Én egy célzó bottal kezemben forgolódok, s próbálom vendégünket
rávenni, hogy erre támaszkodva lôjön. Késô!
A bak becserkelt bennünket. Közvetlen közelünkben irányt változtatott, félkörben kikerülte a diófát, mely alatt tehetetlenül álltunk-szél alá került, ahol szimatot
kapott tôlünk. Azonnal tisztában volt a helyzettel, és bö…bö…bau hangokat adva, nagyokat
szökellô ugrásokkal vágtatott úgy nyolcvan méterig. Egy pillanatra itt megállt, és mereven felénk figyelve tovább riasztott.
-Most lôdd!- hallom igazgatónk dörgô hangját.
A célra tartott fegyver csattanása hangzik.
Jól halljuk a golyó lágy huppanását. A vad megtántorodik, és betegen tovább vonul.
-Lôjed! Ne hagyd!- hangzik ismét.
Ebben a pillanatban látjuk, hogy bakunk lelassul, tétova lépéseket tesz, és oldalára dôl. Végre!
Mély sóhajtás. Még távcsöveinkkel élesen figyeljük az irányt, de semmi mozgolódást nem
észlelünk. Lassan múltak a másodpercek. Kis
szünet után, de még mindig kellô óvatossággal
közelítettük meg a már kimúlt vadat. Csodálatos! Az igaz, vadat becsülô, szenvedélyes vadászi tisztelettel, némán, kalaplevéve álltunk a tetem mellett. Mindnyájunk szemébe
könny futott. Meleg kézszorítások következtek. Most láttuk csak
tisztán, minek a birtokában vagyunk. Nem arany-, hanem gyémántérmes ez az agancs.
Spanyiel, aki távolabbi helyen felállítva figyelte a maga tereprészét,
látjuk ám, rohan hozzánk. Odaérve, két kezével megmarkolta kalapja szélét és elérzékenyülve ennyit tud csak mondani:
-Istenem, ilyent életemben még nem láttam!
Bevalljuk, mi sem. Csak most, 1965. július 29-én, hajnali 4.25-kor.
Közreadta: Varga Ferenc

SEGÉLYKÉRÉS! GYEREKEKRÔL VAN SZÓ!
Tordason ma (2007.10.17) délelôtt tûz ütött ki az általános
iskolában. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a kár
több millió forint. A helyreállítási munkálatokat azonnal el kell
kezdeni, hogy minél elôbb folytatódhasson a tanítás. Az önkormányzat kasszája üres és idôbe telik, mire a biztosító fizet.
Kérünk minden jó szándékú embert, támogassa a tordasi iskola helyreállítását adományával. Már 1000 forint is számít, sok
kicsi sokra megy. Továbbá kérjük, hogy akinek tudomása van
olyan iskoláról, ahol feleslegessé vált szemléltetô eszközök,
tanszerek várják új gazdájukat (1-8. osztályos tanulók részére),
jelezze (tel: 06-22-467-502, e-mail: tordas@hu.inter.net)
A számlaszám, amelyre a felajánlásokat várjuk:
Tordas községért közalapítvány
11600006-00000000-22752262
A közlemény rovatban kérjük a következô, szerepeljen:
"támogatás az iskola helyreállításához".
Köszönünk minden hozzájárulást és segítséget!
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