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A tûz kitörésekor, az iskolához érkezettek láthatták, hogy
nagy szerencsénkre emberi áldozatot nem követeltek a lán-
gok, és a velük együtt terjedô füstáradat, de az épületben ke-
letkezett kár helyreállítása mindenkitôl megfeszített munkát
és nagylelkûséget kíván.
Az önkormányzat gyors felhívása nyomán, nem csak a falu, de lel-
kes közvetítôknek köszönhetôen, az egész ország megmozdult.
Szinte mindenki részt vett az üszkös romok tantermekké változtatá-
sában. A sokszor megkondított, a falu kettészakadását zengô haran-
gok elhallgattak, és az igazi összefogás dolgos hangjai hallatszottak.
Sajnos a hivatalos források kommunikációs gyorsvonata-talán vá-
gányzár miatt- elakadt, így nem tudunk beszámolni, az adomá-
nyok, felajánlások és a biztosító részérôl érkezô kárenyhítés pon-
tos összegeirôl, de ígéretet kaptunk, hogy a kaotikus helyzeten
túllépve mielébb tájékoztatást kaphatunk felajánlásainkról.
Felsorolni sem lehet mindenkit, aki segített, akár a két keze mun-
kájával, akár pénzzel, akár kapcsolatainak gyors mozgósításával.
Ezért nézzük inkább az eredményeket! Az október 17-én használ-
hatatlanná vált iskola, november 12-én újra fogadhatja a tanulni
vágyó nebulók nagy részét.
Tudomásunk szerint november 18-án az iskola tanárai és tanulói
szeretnének, egy rendezvény keretein belül köszönetet mondani
mindenkinek, aki segítôkészségérôl tanúbizonyságot tett.
Egyesületünk tagjai, és lapunk is igyekezett kivenni a részét eb-
ben az igazán eredményes helyreállításban. Mi is szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek, aki magáénak érezte az ügyet, és tetteivel,
adományaival, erôsítette Tordas legendás összetartását.

(bedi)

FOGYATKOZNAK
AZ UTCAI FÁK!!!

Az elmúlt évtizedekben, a faluban több ezer fa került elültetés-
re. Az utcákra, követve a régi tordasiak, de fôleg Dr. Grím Ló-
ránt fôorvos kezdeményezését, került a külterületi utak mellé,
került a zártkertekbe, a temetôbe. A természet sem tagadta meg
önmagát, ezért ott, ahol az ember engedte, fák bújtak ki a föld-
bôl és nôttek nagyokká.
Településünkön már a Hangya Szövetkezet idején kezdetét vette a
közterületek fákkal, sövényekkel történô betelepítése.
Kezdetben a Hangya Szövetkezet diófákat ültetett, amelybôl még né-
hány még ma is megtalálható. A múlt század ötvenes éveinek végén
a helyi Vöröskereszt Szervezet és a körzeti orvos kezdeményezésére
meggyfák és sövények kerültek az utcára. A sövény elsôsorban a po-
ros földutakon keletkezett por megkötését, szûrését volt hivatott szol-
gálni (sajnos ma már kevés van belôle a közterületen, mert eléggé
munkaigényes, esztétikus gondozása), míg a meggyfák a kedvezô ta-
laj és éghajlati viszonyok miatt hasznot is nyújtottak az itt élôknek.
A Vöröskereszt helyi szervezete és a tanács, annak tagjai, élén
Toman József tanácselnökkel, Tordas és Gyúró községek közterüle-
tein felújította a meggyfákat és újakat telepített a lakosság teljes
megelégedésére. Az 1980-as évek elejére településünkön az ország-
ban fellelhetô összes meggyfajta megtalálható volt, mintegy gén-
bankot alkotva, tavaszi virágzásuk esetén gyönyörködtetve az itt
élôket és ide utazókat.
A Gyúróval közös termelôszövetkezet 1970-es években végzett
külterületi meliorációs munkálatai során több száz hektáros mezô-

Folytatás a 2. oldalon...



gazdasági táblák alakultak ki, de ezzel együtt nagyon sok dûlôút
és fasor szûnt meg. A kivágott fák pótlására a tsz., az arra alkal-
mas területeken fásításokat, erdôsítéseket végzett, így a korábban
már általuk telepített erdôkkel a települések fás állománya jelentô-
sen megnôtt.
"Öregjeink" tehát ültettek fákat, sövényeket, bokrokat, virágokat.
Mi az utódok pedig nem a kellô megújítással törôdünk, hanem a
pusztítással. 
Mert mi történt tavasszal? Hol az önkormányzat közmunkásai (már
nem karbantartók), hol az áramszolgáltató helyett dolgozó "szak-
barbárok", hol pedig éppen maga a lakos, aki elôtt a fa van, irtotta a
közterületünk díszeit. De ki engedte, ki kötelez pótlásra? Van, aki
azért vágta ki maga elôtt a fát, mert zavarta boltja érvényesülését,
van aki azért, mert a fa gyógyíthatatlan beteg lett, vagy kiszáradt,
van aki azért, mert egyszerûem csak ártani akart.
Folytatva: Mert mi történt a nyáron? Az elmúlt években telepített
fák metszésének elmaradását követte a locsolás elmaradása. Ez elég
sok fa pusztulását okozta! 
Az önkormányzat immár hét éve rendelkezik olyan fásítási tervvel
(készítettet: Bottáné Böröczffy Erzsébet), amely a tervszerû felújí-
tást, pótlást hivatott rendezni. E terv jelenleg is él, rendelkezéseit,
mint érvényes testületi határozatot, eddig alkalmazta a hivatal.
Az önkormányzat jelenlegi vezetése félvállról veszi e fontos felada-
tot is, mint akinek kisebb gondja is nagyobb annál, semhogy a meg-
lévô fák védelmével, szükség szerinti pótlásával foglalkozzanak.
Ha feltennénk a kérdést: mennyi fát, bokrot ültetett az önkormány-
zat 2007-ben, mi lenne a válasz? A fôtérre egy emlékfa és slussz. Ez
bizony édeskevés.

A fák, bokrok ültetése nem pénz kérdése! Szervezés, összefogás és
a lakosság segítségének megszerzése kell hozzá!

A falu utcáira és közigazgatási területére ültetett fák, bokrok a
falu értékei, amelyek között védett fák is vannak. Ennek az ér-
téknek a megôrzése mindannyiunk kötelessége és gyermekeink,
unokáink iránti felelôssége.

(Márki)

Sok, a falu sorsát hosszú idôre meghatározó esemény zaj-
lott le mostanság, rengeteg gonddal, bajjal és felelôsséggel
járó döntést kellett meghoznunk. Millió kérdés, és kétely
merülhetett fel a fejekben. A lakosság eddig esetleg érdek-
telen tagjai is részeseivé kívántak válni ezeknek a nehéz
döntéseknek. Ébredéseknek lehettünk tanúi. Mély közö-
nyös álomból felriadó emberek tenni akarása jött segítsé-
gül, az eddig is keményen munkálkodók eredményeihez. A
közösséghez tartozás, melengetô érzésére cserélték fel a
magányos mókus kerékpörgetô életmódját. Példában nem
volt-szerintem nem is lesz- hiány. Mindenki ismerheti azo-
kat az embereket, akik minden haszon, és számításmente-
sen próbálnak egy élhetôbb faluképet festeni, erre a sok-
szor átmázolt vásznunkra. Jönnek, mennek, intézkednek,
mindenhol ott vannak, mindenrôl tudnak, mindenkit ismer-
nek, és mindenki ismeri ôket. Amikor ôket látjuk, ahogy
hatalmas hevülettel próbálnak jót és jól tenni, nem is gon-
dolnánk, hogy mennyi tétova gondolat húzódik, a határo-
zott cselekedetek mögött. Nekünk, akik még ki sem töröl-
tük rendesen a közöny csipáját álmos szemeink sarkából,
nem csak néznünk, de látnunk is kell. Átlátni, hogy bi-
zonytalanságunk nem hiba, sôt segítségünkre is lehet ab-
ban, hogy ne egy oldalról szemléljük az elénk tornyusoló
problémákat, saját elménk rendbetételével járjuk körbe, és
minden szegletében keressük a megoldást. Rajtam is erôt
vesz a pánik, hogy vajon a szívem diktálta, nagy szavakkal
kövezet úton induljak, vagy az eszem kifundálta, simára
gyalult ösvényen kerítsem be a gondokat. Plusz teherként
nehezedik elmélkedésemre az, amit a régóta a faluért dol-
gozók példáján is láthatok, hogy tevékenységük gyümöl-
csét az idô érleli be, és a késôbbiekben kerül osztályozás-

ra. Évek múltán ítéltetik meg minden döntésük, még a leg-
hírtelenebb helyzetek megoldásainak is évtizedek múltán
láthatják meg a helyességét. 
Tapasztalatlan töprengéseink, megoldássá válhatnak, egy-egy
helyes kérdés feltételével. Ôk, akik jelenlétükkel is biztonsá-
got és tiszteletet sugároznak, mindig hajlandóak megosztani
azt a mindennapos tudományukat, amivel felvértezve leg-
alább arra rávilágíthatnak, hogy miként próbálkozzunk segí-
teni a számunkra oly fontos településünknek. 
Sajnos immár egy éve, hogy valakihez, aki nem csak sok vá-
laszt tudott, de rengeteg kérdést is hallott már, nem fordulha-
tunk segítségért. Nem hallgat végig minket, azzal a végtelen
türelmével, nem láthatjuk az arcán azt a töretlen bíztató mo-
solyt, amire a legnagyobb rohammunkában is szakított idôt.
Nem mondhatja el nekünk, hogy kihez, hogy érdemes viszo-
nyulni, kibôl hogy lehet kihozni a tôle elvárható legjobbat.
Dilemmáink libikókájára sem teszi rá tapasztalatának mázsás
pihetollát, pedig talán ennyire még soha nem lett volna szûk-
ség arra, hogy egy felé billenjen a hinta. Kéne ô, hogy gon-
dolatainkban a sajátjaira ismerjen, és tetteinkben az övéit kö-
szönthessük. Sokszor gondolok, arra, egy cikk megírásánál,
rendezvény szervezésénél, akció tervezésénél, hogy vajon
Jozsó, mit szólna, és legfôképpen mit rakna hozzá abból, ami
ô maga volt? Ha még egyszer beszélhetnénk, akár csak egy
órácskát is, sok léleknyugtatóval tudna ellátni minket, de ez
sajnos lehetetlen, de hiszem, hogy akárhol is legyen minden
lépésünket, figyeli. Hiányát tiszteljük azzal, hogy a távolból
is hallgatunk rég kimondott szavaira!  

Toman József emlékére!  
(bedi) 
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Tordas mintafalu helyi szervezôjének és éltetôjének
markáns arcélét,  magyaros bajuszát, életet sugár-
zó tekintetét idézzük fel.
Podhradszky János 1876-ban született Tordason.
Édesapja Podhradszky János családjával itt élt és ta-
nított Tordason, édesanyja Lanstyák Ludmilla. Isko-
láit Tordason kezdte. Gimnáziumba Bonyhádon és
Sopronban járt. Sopronban végezte el a teológiát is,
majd Jenában tanult tovább.
Lelkipásztor mûködését Szarvason kezdte, ahol lel-
kész-elôdjének, örökemlékû  Tessedik Sámuelnek
törhetetlen, szívós akaratát, családokat boldogító
munkáját ismerhette meg.
1903-ban a Szentetornyán megalakult Egyházközség
hívta meg lelkészének. Itt nôsült meg.  Felesége
Dankó Ilona, Dankó Sámuel szarvasi igazgató tanító,
és Brózik Amália leánya, négy gyermekük született.
1907-ben a tordasi gyülekezet ôt, a helyi evangelikus
tanító fiát, szülôfalujába hazahívta, a megüresedett lel-
készi állásra. Majd késôbb a Fejér-Komáromi-
Egyházmegye esperesének választották meg.
Podhradszky János 36 évig szolgált a tordasi gyüle-
kezetben. 
Az egyházi élet hosszú idôre emlékezetes eseményeket
ôriz meg lelkészsége idejérôl. Templomtatarozás, ha-
rangszentelés, lelkészlaképítés, hôsi emlékmû-avatás.
Ennyi minden eddig még egy tordasi lelkésznek sem
jutott osztályrészül. Az eredmények ugyanannyi, sôt
több részfeladatot követeltek, munkát és fáradságot. 

Tessedik példája nyomán vallotta, hogy a jó pásztor
nem elégszik meg az ige hirdetésével, hanem maga is
részt vállal a küzdô emberek hétköznapjaiból, hogy
bajaikat, gondjaikat jobban megértve a jobb sors meg-
alapozását.
A szövetkezeti mozgalom tiszta szívû apostola volt.

Szava és keze munkája nyomán rendezett falu, minta-
gazdaság, intézmények nôttek - s ô megmaradt sze-
génynek és szolgának. Gazdasági munkásságának ko-
ronája Tordas szövetkezeti mintafalu volt.
Számos polgári és egyházi tisztséget viselt. A Hangya,
hitel- és tejszövetkezet vezetése szaporította a teendô-
it.  "A gyanú nem kezdhette ki, mert esetleges tisztelet-
díjról közgyûlésen határoztak, akkor is, amikor megál-
lapítása kifejezetten az igazgatóság hatáskörébe tarto-
zott. Házvétel, építkezés meg nem történt a tagok meg-
kérdezése nélkül. Így alakult ki az az egyetértô együtt-
mûködés, vezetôk és vezetettek között, aminek döntô
jelentôsége volt abban, hogy a községet szövetkezeti
mintafalunak választották."  

Áldozatos munkájáért 1938-ban a legfelsôbb elis-
merés jeleként "Signum laudis" kitüntetést ka-
pott. Még életében gyönyörködhetett fáradozásai-
nak gyümölcseiben, híveinek és falujának felemel-
kedésében.

Toman Ilona
Koren Emil és Péter unokák visszaemlékezéseit és a

képeket Toman József gyûjtötte.

Egyesületünk szeretne alternatívát nyújtani, és egy élhetôbb
jövôkép lehetôségét kidolgozni.
Európai Uniós tagságunk óta lehetôség van arra, hogy pályázato-
kon keresztül komoly uniós forrásokhoz juthassunk, betegség-
megelôzés, azaz egészségünk megóvásának érdekében. 
Magyarország lakosságának megromlott egészségügyi állapotát
rengeteg, hazai és külhoni felmérés bizonyítja, ezek a tények hív-
tak életre egy olyan testi és lelki egészséget megóvni kész mo-
dellt, mint amilyen az Egészségfalu modellje. Tordas ideális fek-
vésével, és remek paramétereivel jó eséllyel indulhat, az Egész-
ségfalu címért, a kiírt pályázaton. Legyen Tordasból Egészségfa-
lu, az elsô Magyarországon, egy egészségmegôrzô mintaközpont,
amelynek remélhetôleg sok követôje lesz szerte az országban!
A projekthez javasolt beruházások.
Egészségház építése, a következô funkciókkal:

1. Reformkonyha és étkezési tanácsadó központ.
2. Fogyókúra központ.
3. Sportközpont. (Torna és fitness terem, bowling pálya,

squash, 20m-es fedett uszoda)
4. Lovarda, teniszpálya. (már meglévô!)
5. Drog prevenciós központ.
6. Lakossági szûrô központ.

7. Dohányzásról leszoktató központ.
8. Kulturális és közösségi programok.(kb. 100 fôs színházterem)
9. Étterem (kizárólag egészséges ételekkel)
10. Biokertészet, biopiac

Az Egészségház Komplexum ("Egészségsziget"), részben az "El-
sô Magyar Egészségfalu 2007-Tordas" Közalapítvány önerejébôl,
melyet elképzeléseink szerint, az önkormányzattal karöltve, ne-
ves és tôkeerôs befektetôk bevonásával hozna létre az egyesület,
és részben a kistérségi támogatások céljára megpályázható uniós
támogatásból épülne fel.
Mûködtetés: A különbözô funkciókat ellátó központokat a köz-
alapítvány bérbe adná, az ebbôl származó bevételeket az alapít-
vány kuratóriuma kezelné, és fordítaná a település és az intéz-
mény további fejlesztésére!
Jövôkép: Sikeres forrásteremtéssel, az Egészségház Komplexum
2009 végére megépülhetne. 2010-2011-ben-ha az egyes funkciók
az elvárt módon mûködnek- a kellô médiatámogatás megszerzé-
sével, Tordas új arcot kap, megismerik, híressé válik, így további
hasonlóan jó célú tôke beáramlása is várható! Terveinket, már az
önkormányzat illetékes vezetôi elé tártuk, kértük segítségüket, tá-
mogatásukat. Hiszen a beruházás megvalósításához az ô bele-
egyezésükre, együttmûködésükre is szükség van!

LEHETÔSÉG A FALUNAK - AZ ELSÔ MAGYAR EGÉSZSÉGFALU 2007-TORDAS

TORDAS MINTAFALU HELYI SZERVEZÔJE:
PODHRADSZKY JÁNOS (1876-1950)



A közelmúltban történt iskolai tûzesetet kapcsán több
olvasónk is jelezte, hogy hallotta a Danubius Rádió,
nagylelkû, bennfentes hevületû adománygyûjtô akció-
ját. Sokan kérdezték, hogy kinek a révén figyelt fel kis
falunk-szó szerint- égetô problémájára egy országos rá-
dióállomás?

Majerné Varga Zsókát -tordasiaknak Erzsike- kérdeztük, a
tragédia szélén táncoló eset média visszhangjáról. 
A Danubiusnál gyakornokoskodó Zsóka elmondta, hogy az
események anyagi kilátástalansága -ahogy minden helybélit-
ôt is azonnali segítségnyújtásra sarkallta. Mint tudjuk, mind-
annyian igyekeztünk lehetôségeinkhez mérten támogatni a
szerencsétlenül járt intézményt és a benne tanuló gyermeke-
inket. Számára egyértelmû, volt, hogy a köztájékoztatásban
szerzett kapcsolatait próbálja mozgósítani az ügy érdekében.
Az iskola vezetésével egyeztetve, vette föl a kapcsolatot a
népszerû adó hírigazgatójával Fülöp Attillával, aki azonnal
lépett, és beindította az akciót! A reggeli "sztársávban" su-
gárzott Csili címû mûsorban, külön SMS-számot tartottak
fenn az adakozni kívánó hallgatók számára. Elidegenedett-
nek hitt világunk megcáfolásaként, magánemberektôl, és cé-
gektôl egyaránt érkeztek az adományok. A Danubius zseniá-
lis szakemberei és mûsorvezetôi elôadásukkal napokra terel-
ték a jó szándékú hallgatók figyelmét a tordasi nebulókra.
November 5-én a Danubius Csili delegáltjai személyesen
hozták el, az összegyûlt közel 4 millió forint, és a számtalan
tárgyi felajánlás egy részét. A jó kedvû, kis csapatot, sajnos
a Három Királyoknak is sorsául jutott szerény fogadtatással
üdvözölte az iskola és a falu hivatalos vezetése. A Csárdában
már csak Zsikével beszélhették át a történteket.
Köszönjük, a Danubius segítségét, és köszönet illeti, Erzsi-
két, aki eljuttatta kérésünket a megfelelô helyre.

(bedi)
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ISMÉT TÛZ VOLT TORDASON

Egyesületi hírek
A tájház építési engedélye megszületett. A jogerôre emelke-
dés után - várhatóan, november végén- lehet megkezdeni a
tényleges munkát. Az idôjárás függvényében, még idén az ala-
pozást el lehet készíteni. A tervezett ünnepélyes alapkôletétel-
re,- az idôpontját majd késôbb közöljük, szeretnénk mindenkit
meghívni, akit az ügy érdekel.

(Cifka János)

Internet, fórum
Lelkes fórumozóink létszáma elérte a 68 fôt, ebbôl aktív fel-
használó (akik már írtak hozzászólást) 39 fô. Ezúton is bízta-
tunk mindenkit, hogy írjon, ossza meg véleményét a fórumon.
A hozzászólások száma meghaladta a bûvös 1000-et. Új témá-
val is bôvült fórumunk. A már említett Internet-Számtech
topic mellett megnyitottunk egy Pecás Dumák (Minden, ami
horgászat.) témát is, ahol a horgászat szerelmesei oszthatják
meg tapasztalataikat, élményeiket egymással. Jó fogást nekik.
Továbbra is várjuk témajavaslataikat privát üzenetben az
admin, illetve a moderátorok felé. Kívánunk mindenkinek
kellemes idôtöltést fórumunkon.

(www.tordas-ert.hu csapat)

Egy kétéves kisfiút nem sikerült kimenteni, a család segít-
ségre szorul. Az önkormányzat a Petôfi utcai lakásban he-
lyezi el ôket, de mivel mindenük odaveszett, össze kell fog-
nunk a megsegítésükre!

Ruhát a katolikus egyháztól kapnak, minden másra szükségük
van az újrakezdéshez. A legjobban akkor tudunk segíteni, ha
valaki minden felajánlásról tud, és az egészet kézben tartja.
Ezt a feladatot a következô napokban Teszár Tamás alpolgár-
mester látja el...
Ha bármivel segíteni tud, kérem hívja Czuczor Bernadet-
tet a 30/640-2346 telefonszámon! 

Az eddig gyesen lévô agrármérnök apukának Budapest és Szé-
kesfehérvár körzetében állást keresünk.
Pénzadományát kérjük utalja a család bankszámlájára: 

OTP 11773171-04627360
Boldizsár József és Földvári Erzsébet

A Danubius Csili csapata


