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- AUGUSZTUS 20. -
Hazánk egyik legrégebbi nemzeti ünnepe az elsô magyar kirá-
lyunk, Szent István uralkodásának és Magyarország európai
állammá válásának ünnepe. Szent István királyunk megmutatta,
hogy a törvények betartása, mások megbecsülése, a haza gyarapí-
tása vezethet egy nemzet, egy ország fennmaradásához. Neki kö-
szönhetjük, hogy most is itt élünk Európában. 2004-ben ismét az
Európai Közösség szerves részévé váltunk, amelyben a magyar-
ság önrendelkezésével, tudásával, kultúrájával e közösséget gya-
rapítja és hagyományaival színesíti. Történelmünk során augusz-
tus 20-a szellemiségét oly sok tiltás és tagadás kísérte (idegenek
uralkodása idején). A török dúlás idején és utána az új kenyér ün-
nepének nevezték e napot. Az elmúlt évszázadban pedig az ural-
kodók alkotmányunk és ismét az új kenyér ünnepét hirdették ezen

a napon. 1989-tôl ismét szabad volt augusztus 20-án Szent Ist-
vánt, a kereszténységet és az államalapításunkat ünnepelni. Így
Tordason is egy új közösségi színpad avatásával és a régi felfogás-
ban kezdôdött újra az ünneplés. 1990-ben az önkormányzat falu-
nappá nyilvánította ezt a jeles ünnepnapot. A mindenkori helyi
önkormányzat ezen a napon adja át az arra rászolgálóknak a
Sajnovics gyûrût és a Tordas Díszpolgára címet. Falunkban, azóta
is ebben a szellemben zajlik az augusztus 20-i ünnepség, amely-
ben hirdetjük a sokszínûséget és az összetartozást. A tisztesség és
a megbékélés jegyében szegjük meg az új kenyeret, amelybôl új
erôt és hitet meríthetünk.

Tisztelettel: Derecskei János

Meghívó
A Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület 

szeretettel vár mindenkit 2010. augusztus 20-án, 
Tordas hivatalos Falunapján, a Sportpályán.

Egyesületünk sátrába invitálunk mindenkit, aki szomjas a jó tordasi borra, szereti a fôtt kukoricát, 

dinnyét és egyéb tordasi finomságokra, vagy néhány jó szóra éhes.

Hangulatos sátrunkban Vályogjegyek jegyezhetôk.

A gyémántos logó alatt az Értékmegôrzôk várják önöket!



Mi, szépkorúak", emlékezhetünk igazán Cseh Tamásra.  Meg-
jelent lemezeit akkor, egy ország ifjúsága vásárolta. Ô fogal-
mazta meg azokat a gondolatokat, amelyek a fejünkben mo-
toszkáltak, de nem mertük kimondani, vagy megfogalmazni
sem tudtuk. 
Az, hogy a mûvésznek köze van Tordashoz, - ahová költöztünk, -
jó érzéssel töltött el. Örömmel olvastam, hogy régi iskolatársa és
barátja Dr Sztrányay Miklós emléktúrát szervez Tamás halálának
elsô évfordulójára. A Bakáts tértôl Tordasra. Fantasztikus lehetô-
ség olyan emberekkel találkozni, akik szerették ôt. Toman Iloná-
val Martonvásáron csatlakoztunk a lelkes kis csapathoz. Nagyon
nagy élmény volt Miklós emlékezését hallgatni gyermekkorukról.
Mennyi minden ismeretet kaptunk arról is, hogyan éltek akkor itt
az emberek. A  gesztenyesor végén, a "Szoci " parkolójában  Var-
ga Sanyi bácsi  kedves szavai, üdítô tordasi bora, az asszonyok fi-
nom sütije fogadta az érkezôket. Sokan elmesélték Tamással kap-
csolatos élményeiket. A Cifra híd megtekintése után, láthattuk a
házat, ahol nevelkedett. Derecskei János a Fajtakísérleti Állomás-

nál fogadta a csapatot. Rövid ismertetô után megtudhattuk, hogy
Cseh Tamás édesapja a Hangya mozgalom igazgatója volt.  Errôl
a tényrôl emléktáblával emlékeztek meg, melyet a HANGYA Táj-
ház falán helyeztek el. A táblát az Együtt Tordasért Mozgalom
elnöke Dr Pápai Péter és Dr Sztrányay Milkós leplezte le. A Mû-
velôdési Ház udvarán ebéd várt bennünket. A házban Tamás ösz-
szes megjelent lemezébôl rendeztek kiállítást. Csodálatos koncer-
teket hallhatunk az ô mûveibôl.
A mûvészhez méltó rendezvényt a templom harangszava, és meg-
emlékezés zárta. Gyönyörû nap volt ez a szombat.

Cifka Julika

Utóirat: Dr Sztrányai Miklós többször elmondta:  Pénteken virág-
gal a kezében a temetôben tette tiszteletét a Mûvész sírjánál. Ta-
más családjával  ott találkozott. Beszélgetésük során szó került a
túráról és a Tordasiak rendezvényeirôl. Felesége és nôvére Mikós
által üdvözletét és köszönetét küldte a megemlékezés résztvevôinek
és szervezôinek.

ELSÔ CSEH TAMÁS EMLÉKTÚRA

Emléktábla avatás után a HANGYA Tájháznál

Üdvözlés Tordason

Csapatunk a Cifra hídnál A Gesztenyésen
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Tordas épített és védett értékei között jelentôs helyet foglal el
a Cifra híd. A híd, a szántóföldek megközelítését szolgálta,
mellette tûzoltó víz tárolására alkalmas tóval. E híd mellett
került felállításra Nepomuki Szent János szobra, amelyet ké-
sôbb a római katolikus templom elé állítottak fel. A híd mész-
kôbôl faragott, 1878-ban épült. Teljes felújítására 2001-ben
került sor, újra avatása 2001. augusztus 20-án történt. 
A hídhoz vezetô út, az otthon impozáns épülete, az erdô, a burkolt
árok és a parkosítás egy olyan szép részét alakította ki a falunak,
ahova elsétálnak a kisgyermekes családok, ahol fiatalok adnak
egymásnak randit.
Az út és a híd környéke a felújítás után folyamatos gondozást igé-
nyelt és kapott is. Az elmúlt négy évben azonban az út, a híd kör-
nyéke lepusztult, a karbantartás csak évi egyszeri alkalomra korlá-
tozódik. A híd koszos, mohás, sáros. Az út a padka karbantartatlan-
sága miatt feltöltôdött, a csapadékvíz szállította iszap 30-50 cm-re
az úttestre rakódott, keveredve kôvel, szalmával, a gaz dérékig érô,
a parkosított növények karbantartás hiányában elpusztultak.
Ilyen állapot mellett a vendégek fogadása, látogatása a falu
imázsát tovább rontaná, márpedig egy nagyszerû rendezvény
egyik találkozási pontja éppen a híd! 

"Cseh Tamás emléktú-
ra és emléknap Tor-
dason 2010. augusztus
7. szombat". Séta az
erdôn, a gesztenyeso-
ron át Tordasra, majd
találkozó a Cifra-
hídnál.
Ez a program és a kör-
nyezeti állapot indítot-
ta az értékmegôrzôket
arra, hogy méltó körül-
ményt próbáljon teremteni, hogy az emléktúra résztvevôi gondo-
zott állapotokat találjanak. Néhányan neki álltunk és elvégeztük
azt, ami egyébként az önkormányzat kötelessége lenne.
Aztán befejeztük. Álltunk a hídon, néztük a "Ló" folyó sáros vi-
zét, amint sebesen eltûnik a híd alatt. Az éjszaka esô esett a patak
völgyében. A víz felett színes szitakötôk táncoltak. Békés nyuga-
lom vett körül bennünket. Visszatért a rend!

Márki

Cifra híd  A kutyát sem érdekli???

Ilyen volt! Ilyen lett! 

A Tordasi Defibrillátoros Csapat Elméleti oktatás Gyakorlati oktatás

ÉPÍTETT ÉRTÉKÜNK: A CIFRA HÍD

7 FÔVEL BÔVÜLT A TORDASI DEFIBRILLÁTOROS CSAPAT

MÉG TÖBBEN "ÜGYELNEK" A TORDASIAKRA

A Tordasi Defibrillátoros Csapat: Barnákné Ica, Bediné N. Márta, Cifka Julika, Derecskeiné Edit, Egyed Lajos, 
Farkas Eszter, Feldhofferné C. Orsi, Fuszkó Anikó, Fogl Andi, Inbruck Friderika, Papp Éva, Porczné S. Andi, Országhné J. Szilvi,

Szabó István, Szabóné Erzsike, Tóthné Györgyi, Szollár László, Vargáné Babi

A tordasiakért önként vállalt munkájukat továbbra is nagy megbecsüléssel honoráljuk!

Tavaly lapunkban felhívást tettünk közzé, miszerint a tordasi
Defibrillátoros Csapat tagjai közé vár minden, életmentésben se-
gédkezni tudó tordasit. A toborzás eredményességét a rengeteg ér-
deklôdô telefonhívás mellet a sok személyes megkeresés is bizo-
nyította. Az "alapcsapatot" alkotók szóban próbálták felkészíteni
az újakat az ügyeleti rendre és az esetleges izgalmakra. A közel-
múltban viszont ismét oktatásra gyûlhettek össze a leendô tordasi
életmentôk. A Szollár László révén a településen lakókat szolgáló
életmentô készülék használatával ismerkedhettek meg és kaptak
praktikus tanácsokat önként vállalt munkájukhoz, a 24 órás szol-
gálatot ellátók. Az elméleti ismeretek elsajátítása mellett gyakor-

latban is kipróbálhatták a készüléket. Nagy könnyebbség a szolgá-
latot most vállalók számára, hogy tapasztalt társaiktól olyan plusz
információkat gyûjthettek, amik nem csak fizikai, de szellemi fel-
készültségüket is tökéletessé tehetik. A tanfolyam végeztével kel-
lemes beszélgetés keretén belül írták újra az ügyeleti rendet és
idézték fel a csapat munkájának izgalmait. A hatékonyságát és lét-
jogosultságát már többször bizonyító csapat továbbra is éjjel nap-
pal várja A tordasiakért önként vállalt munkájukat továbbra is
nagy megbecsüléssel honoráljuk! a 06-30-249-99-99-es telefon-
számon.

Bedi Viktor



UTÁNAJÁRTUNK

OLVASÓINK HALLOTTÁK, MI RÁKÉRDEZTÜNK
Sok olvasó figyelt fel a Tordasi Csárda tôszomszédságában, a
tó mindkét partján gôzerôvel folyó munkálatokra. A hírtelen-
jében az ég felé törô oszlopok sokaságát már messzirôl észre
lehetett venni és rengeteg kérdés fogalmazódott meg a
Tordasra éppen Martonvásár felôl érkezôkben, vagy a telepü-
lésünket arra elhagyók fejében. Szerkesztôinket is mindunta-
lan faggatták: Mi készül Tordason a Csárdánál? Mi, a témá-
ban leginkább otthon lévôt, Szollár László helyi vállalkozót
kerestük meg és kértük tájékoztassa közönségünket, a távolról
póznák sokaságának tûnô létesítmény mibenlétérôl. Megtud-
hattuk tôle, hogy elkészült a TORDASI KALANDPARK.

Szollár úr készségesen válaszolt és már az elején érzékeltette,
hogy a falut egy újabb színfolttal szeretné gazdagítani. Ahogy tet-
te ezt a Jókai utcai játszótér építésével, a Vajk megkoronázása cí-
mû festmény adományozásával - ami az iskola aulájában látható -
, az immár bizonyítottan életmentô defibrillátor közcélra való fel-
ajánlásakor, vagy a helyi önkéntes tûzoltó egyesület beindításával
(a rendelkezésükre bocsájtott, felszerelt tûzoltóautóval) is.
Laci vezetett körbe a mostanra már teljesen elkészült és átadott KA-
LANDPARKban. Elmondta, hogy itt egy olyan több korosztályos
szórakoztató- és sportpark jött létre, ami az amatôr mozgást kedvelôk
igényeit ép úgy képes kielégíteni, mint a profi sportolók edzéstervé-
ben foglaltakat. A KALANDPARK bejáratánál Európai Uniós szab-
ványoknak megfelelô játszótér várja a gyermekeket. Egyik felében a
2-tôl 6 éves korig, míg a másikban 6-tól 12 éves korig játszhatnak,
míg a felnôttek komolyabb próbának veselkedhetnek. Az ügyességi
pályánál is több kategória választható. A kötelekbôl, hálókból, kúszó
és mászó alkalmatosságokból felépített pályákat magasságuk szerint
3 csoportba osztályozták: Az 1,5 méteres kezdô szintet játszva telje-
sítôket az 5 méteres középsô pálya kihívásai sarkallhatják még maga-
sabbra, egészen a 10 méteres legfelsôbb szintre.
Szollár László a pálya méreteit érzékeltetve elmondta, hogy közel
500 méteres csúszópálya vezet át a Csárda tava felett.
A masters olimpiai bajnok vízilabdázótól megtudhattam, hogy
nem ez az egyetlen sporttal és az egészséges életmóddal kapcso-
latos beruházása itt a Tordasi Csárda közelében. Több sportpálya
kiépítése is tervei között szerepel a KALANDPARK részeként
homokos röplabdapálya, mûfüves focipálya, kosárlabdapálya le-
hetôségeivel is élhet az ide látogató. 
A KALANDPARKhoz tartozó nádfedeles, a kor igényeinek és
szabályinak megfelelôen akadálymentesített épületben található
irodában folytattuk a beszélgetést. A helyi vállalkozó felfedte az
igazán a tájba illeszkedô ház funkcióit. Itt történik a felkészítés,
oktatás és a használati szerzôdés aláírása. Itt kerülnek kiosztásra a
biztonsági hámok. Büfé és kulturált mosdók szolgálják a parkot
használók kényelmét.
Ahogy eddig minden helyi vállalkozásánál úgy itt is kedvezni sze-
retne a tordasiaknak? Tettem fel a kicsit naiv kérdést. László em-
lítette, hogy már várta a kérdést és természetesen most sem szeret-
ne csalódást okozni lakóhelyének, Tordasnak. Sportolóként, de
leginkább szülôként fontosnak tartja az egészséges életmód, a
mozgás minden formájának népszerûsítését. Ezért a Tordason
óvodába, iskolába járó gyermekek számára a KALANDPARK
használata teljesen ingyenes. 
"A sport mellett mindig is az idôsek megbecsülése és gyerekek
öröme volt a legfontosabb dolog az életemben. Szeretnék a tordasi
fiatalságnak egy országos szinten is kiemelkedô lehetôséget bizto-
sítani a testmozgás egy igen szórakoztató és az állóképességet fej-
lesztô formájára."

A versenyszellem beindítását elôsegítendô, dicsôségtábla fogja
megörökíteni a legkiválóbbak teljesítményeit.
Az állandó felfelé tekintgetéstôl is elfáradtan a Tordasi Csárda te-
raszáról a területet szemügyre véve egy igazi, aktív kikapcsoló-
dást nyújtó, rendezett völgyet láthatunk, ahol nem csak a fizikai
teljesítmények nyomán épülhetünk, de szellemi táplálékot is
nyújthat a nemsokára elkészülô HANGYA Tájház.

A részletes bemutatást köszönjük és további sikereket kívánva bú-
csúzunk. Szollár Lászlót idézve: 

Tordasiak, KALANDPARKRA fel!

Kocsis Áron
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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


