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Orbán napi vigasságok
2009. május 23-án, 11 órától az Öreghegyen, az Orbán szobornál!

Szeretettel várjuk az öreghegyi gazdákat, barátaikat és a falu minden lakosát, aki szeretné megízlelni 
a tordasi Öreghegy-levét és szeretné látni, hogy mérik össze boraik minôségét a tordasi szôlészek!

Programok:
11:00-tól: Asszonykórus: Tordasi dalcsokor • A Tordasi Ifjúsági Klub: Furfangos vásári komédia 

• Hegybíró beszámolója • Hegybíró választás • 15:00: Borverseny, eredményhirdetés
Jelentkezés a versenyre a helyszínen • Nevezési díj: 500 Ft/nevezett bor

a hegybíró

JÖTTÜNK, LÁTTUNK… ITTUNK, ETTÜNK.  

A 11. TORDASI FÔZÔVERSENY
Tordas legcsaládiasabb vigasságára gyülekeztek, soha nem
látott létszámban 2009. május elsején a helyi gasztronómia
szerelmesei! Idén 44 bográcsban fôttek a különbözô, fino-
mabbnál is finomabb étkek. A jól megszokott slambucot és
pörköltet, halászlevet, valamint a megannyi káposztás ételt,
idén többen és többféleképpen készítették el, sokunk nagy
örömére. Minden finomságnak és ügyes - bár alkalmi - sza-
kácsnak a nevét leírni, pláne megfelelô, hozzájuk méltó jel-
zôkkel ellátni képtelenség!
Már kora reggeltôl a fôzésre készülôdôk hada lepte el a sportpá-
lya parkolóját, de a rendezvény hangulatára jellemzôen a késôbb
ébredôknek is jutott hely és tûzrevaló is! Délelôtt még néhány
könnycsepp gördült le a fôzôcsapat tagjainak arcán, de nem a szo-
morúság, hanem az éledô tüzek füstje és a frissen aprított hagyma
tehetô felelôssé ezért.
A nehezen összehozott bográcstüzekkel dolgozók kissé megijed-
tek, mikor megérkeztek a Szent Flórián Tûzoltó Egyesület tagjai,
stílusosan szolgálati jármûvükön jöttek, de most nem oltották, in-
kább gyújtották a tüzet és míg a gyerekek kívülrôl belülrôl átvizs-
gálták a tûzoltókocsit , addig a bátor önkéntesek húst sütöttek!
Az Értékmegôrzô Asszonykórus 2009-ben is méter számra készí-
tette a süteményt.
Büszkeségre adhat okot, hogy a "verseny" idén is nemzetközivé
bôvült, (testvértelepülésünk) Puconci remek szakács delegációjá-
val, akik megfôzték a - nem csak - "egy tál dödöllét".
Az egész délelôtt fáradalmait feledtette a szakavatott zsûri sala-
moni döntése: Ahogy minden évben most is mindenki elsô helye-
zést ért el és ARANYCSONT díjjal térhetett haza!
A szervezés terheit megosztva, vállvetve terelgették a bulit:

Bediné Németh Márta, Farkas István és Szabó Kata. Ahogy ôk is
megköszönték a részvételt a sok csapatnak, úgy mi is köszönetet
mondhatunk nekik!
Ezen a rendezvényen együtt mulatott a falu minden korosztálya,
mindenki egy pörkölttottyanásnyira félretette sérelmeit és esetle-
ges ellenszenvét. Jó volt mindezt látni és részesének lenni!
Ha a jókedvû serénykedôkre és a jóllakottan sétálgatókra gondo-
lunk, nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy Tordas kulturális és embe-
ri olvasztótégelye a bogrács! 

Farkas Noémi



Cikksorozatunk soron következô részében folytatjuk a tordasi
egészségfalun belüli egységek tervezett hasznosításának rész-
letes kifejtését.

LELKI EGÉSZSÉG KÖZPONT
Depresszió, táplálkozási zavarok, szexuálterápia

Magyarországon több mint egymillió depressziós él. A pszichi-
áterek nem véletlenül mondják, hogy a depresszió az öngyilkosság
elôszobája, hiszen a befejezett öngyilkosságot elkövetôk több mint
90 százaléka valamilyen pszichiátriai betegségben szenved, leg-
gyakrabban depressziós. A hosszú távú követéses vizsgálatokból
kiderül, hogy a kezelésben nem részesülô depressziós betegek 11-
19 százaléka öngyilkosságba menekül! A prevencióhoz, az emberi
életek megmentéséhez óhajt hozzájárulni a Lelki Egészség Köz-
pont. Bár a depresszió jelentkezésétôl a depresszió felismeréséig
sokszor        bonyolult út vezet - a mániás depressziós, például nem
tûnik betegnek, sokkal inkább a társaság középpontjának, szelle-
mes, hangos, pörgôs, kedves és szórakoztató - sokszor szervi ba-
jokkal álcázza magát: megfelelô terápiával kezelhetô és ki lehet
jönni belôle. Rendkívül gyakoriak a táplálkozási zavarok is.
Leggyakoribb az elhízás, az anorexia nervosa és bulimia nervosa.
Az elhízás oka lehet testi, biológiai, vagy lelki, pszichológiai. Az

anorexia nervosa legjellemzôbb tünete a szélsôséges soványság, a
bulimia nervosáé pedig, hogy a falási rohamok és az önhánytatás
váltják egymást. Ami mégis egyforma e három táplálkozási zavar,
evészavar esetében, hogy nagyon súlyos testi tüneteket, betegsége-
ket okozhatnak és nagyon sokszor halállal végzôdnek. A pszichi-
átriai betegségek közül az evészavarokat tartják leginkább nôi be-
tegségeknek, hiszen nôknél az elôfordulásuk kb. 15-ször gyako-
ribb, mint férfiaknál. Az evészavarokat kezelô pszichiáterek
együttmûködnek a Fogyás Klinika munkatársaival. 
Legalább ilyen fontos a szexuálterápia. Egy felmérés szerint a
felnôtt magyar férfiak 47 százaléka - azaz közülük 4 - 500.000 -
küszködik különbözô szexuális zavarokkal. Ennek ellenére mind-
össze 9 százalékuk kér segítséget orvosától, pszichológusától
vagy partnerétôl. Pedig a segítségkérés és a segítségnyújtás rend-
kívül fontos. A hallgatás falát mindenképpen át kell törni. Nem-
csak azért, mert rossz a kudarcot hurcolni - mert elôbb-utóbb zár-
kózottá, agresszívvé teszi az embert, ami kihat a párkapcsolatra is
- hanem mert a szexuális zavar súlyos betegségek - diabétesz, szív
és érrendszeri problémák - elôszobája is lehet. A Lelki Egészség
Központ szakemberei a Magyar Pszichiátriai Társaság aján-
lásával dolgoznak. 

Zoltán György - tordasi lakos
(Folytatjuk!)

AZ ELSÔ MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGFALU: TORDAS

Tordas bûnügyi statisztikája:
2009. április hónapban 1 Tordas területén elkövetett besurraná-
sos lopás miatt indult nyomozás a Gárdonyi Rendôrkapitánysá-
gon. A fenti ügy, illetve a május hónapban történt gépkocsi lo-
pás miatt - ahol a nyitott ablakon keresztül jutottak be a házba,
és saját kulcsával vitték el az autót - szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet a besurranásos lopásokra, az ajtók - ablakok - kertka-
puk zárására, az értékek lakáson belüli elzárására akkor is, ha a
háziak otthon vannak.
Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenségtôl óvhatjuk meg
magunkat és lakókörnyezetünket!

Közbiztonsági rovatunkban szeretnénk olvasóinkat néhány
hasznos tanáccsal ellátni, melyeknek segítségével tovább nö-
velhetjük a helyi bûnmegelôzés hatékonyságát és csökkenthet-
jük az erre tévedô bûnözôk biztonságérzetét!

Mire figyeljünk?
Gyanús körülmények esetén:

• A lakókörnyezetben látszólag céltalanul ôgyelgô személyek,
• A lakásokba becsengetô, ablakon benézegetô, különbözô

ürügyekkel bekéredzkedô személyek (legyünk egészségesen
bizalmatlanok a házalókkal, utcai árusokkal szemben),

• Más lakásában, kertjében tartózkodó idegenek (ha tudjuk,
hogy a tulajdonos nincs otthon),

• Az utcán feltûnôen lassan, többször elhaladó gépkocsi,
• Idegenek, akik a gépkocsik ajtaját próbálják felnyitni,
• Randalírozó, hangoskodó, kukákat, közlekedési táblákat

rugdosó személyek,
• Járókelôket inzultáló, azokat megállításra kényszerítô sze-

mélyek,
• Gyermekintézményeknél, játszótereken a gyerekekkel be-

szédbe elegyedô gyanús személyek.

TORDAS ÉRTÉKE A KÖZBIZTONSÁG



Hosszú évekig csak távolból szorítottak
egymás sikeréért - a vidéki fiú a megye-
székhely reprezentatív labdarúgócsapa-
tának hálóját védte, az FTC vízilabdá-
zója pedig a kapusok réme volt szerte
Európában. S mint minden sportpálya-
futás, az övék is véget ért egyszer: a ro-
binzonáddal védett tizenegyes, a KEK és
Szuper-Kupa döntôkön távolról lôtt gól-
jai azonban még sokáig megmarad em-
lékezetükben, hiszen ott voltak egymás
legfontosabb meccsein.
Akkor még nem gondolták, hogy eljön az
idô, amikor egy csapatban fognak játszani,
de a küzdelem nem a medencében vagy a
focipályán zajlik majd, hanem az életben.
Abban a közegben, melyet önkéntesen, ál-
landó lakóhelyül választottak.
Dr. Mészáros Géza közel két éve telepedett
le Tordason - abban a lakóparkban, mely-
nek a régi sportbarát, Szollár László a be-
ruházója. A több diplomás, tudományos
fokozattal rendelkezô fôtiszt napjainkban
egy olyan szervezet irányítója, melynek
létszáma csaknem tízszerese a település la-
kosainak. Szollár László sikereit a sportból
vállalkozásaiba is átmentette. Versenyzô-
ként mindkettôjüket a céltudatos cselek-
vés, a csapatjáték, s az ebbôl adódó kollek-
tív sikerélmény hangsúlyozása jellemezte. 
Mészáros Géza és Szollár László most is-
mét felöltötték a csapatkapitányi karszala-
got, hogy vezetésükkel egy újonnan alaku-
ló szervezôdést vezessenek diadalra. A tor-
dasi tûzoltó egyesület Mészáros Géza el-
nökletével régi, részben már elfeledett tra-

díciókat kíván feléleszteni. Hajdanán az
önkéntes lánglovagok településeik legaktí-
vabb, legnagyobb kisugárzó erôvel bíró
egyesületét tartották fenn: nem csak életet
és vagyont védtek, de számtalan szórakoz-
tató és kulturális program is kötôdött ne-
vükhöz, hivatásukhoz. Tordason az alapí-
tók között - a teljesség igénye nélkül - he-
lyi születésû önkormányzati képviselôt,
kamionsofôrt, lokálpatrióta nyugdíjast,
több, rangos céget irányító ügyvezetôt,
építômérnököt, halôrt, s fantasztikus fafa-
ragásairól is híres, Erdélybôl származó
asztalost, valamint mûvészkedô hajlamok-
kal megáldott kômûvest is találunk. ôk je-
lentik azt a magot, melynek kisugárzását
máris érzékelhetjük, hiszen rövid idô alatt
- folyamatban van a bírósági bejegyzés -
csaknem félszázan jelezték, hogy szívesen
csatlakoznának a csoporthoz. Feladatuk
nem lesz kevés, hiszen mint az elnök el-
mondta, az érdemi munka csak most kez-
dôdik. Az önkéntes tûzoltókra tanulás és
vizsga vár, hogy ezek pozitív teljesítése
esetén - kora ôszre - ügyeleti rendszerben
tudják biztosítani a falu lakóinak életét, va-
gyonuk biztonságát. Az egyesület nem kö-
tôdik egyetlen politikai mozgalomhoz,
párthoz sem, ezért mûködéséhez, fenntar-
tásához önkormányzati segítséget is vár,
miközben maga is pályázik különbözô
szakmai felszerelések beszerzésére.
Szollár László mecénás szerepe nem isme-
retlen Tordason: korábban defibrillátorral
ajándékozta meg a települést, a közelmúlt-
ban pedig tûzoltóautót vásárolt. Az egykori

ferencvárosi kedvenc, három gyermek
édesapja emlékezetében még élénken ott él
a helyi füstölgô iskola képe, s azt sem tudja
feledni, hogy egy gyermek életét menthet-
ték volna meg a közelmúltban, ha már mû-
ködik önkéntes tûzoltó egyesület a települé-
sen. Abban azért bízik, hogy az önkormány-
zati lap ezúttal nem lesz olyan visszafogott
a telefonszámok közlésekor, mint amilyen
az újraélesztô készülék esetében volt.
Az információ ugyanis nem csak fontos,
de esetenként valóban életet ment - ezt pe-
dig a település irányítóinak is be kellene
látniuk.

Süli Ferenc  

CSAPATJÁTÉK TORDASÉRT
MEGALAKULT A SZENT FLÓRIÁN TÛZOLTÓ EGYESÜLET

Szollár László
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ZÖLD LEVELES… EGY OVIS KIRÁNDULÁS
MARGÓJÁRA

Eléggé el nem ítélhetô módon, nagyon kevés idôt tudok a csa-
ládommal együtt tölteni - mint, ahogy sok más falutársam-így
nem csoda, hogy az utolsó percben tudtam meg, hogy a két 4
és 6 éves kislányaim kirándulni mennek az Állatkertbe, utána
meg mozilátogatás lesz.
A mindennapi 5 órai ébresztômet most ôk végezték el. Máskor is
elmentünk ide a családdal és a barátainkkal, de most, hogy a sa-
ját kis közösségükkel együtt mehettek, nagyobb volt az izgalom.
Hazaérkezésük után mindent le kellett tennem, hogy elmesélhes-
sék- egymás szavába vágva - a történteket. Mit láttak és hol vol-
tak. Úgy csiviteltek, hogy alig értettük egymás szavát.
Ha szabadidônk engedi járjuk Erdélyt, az Anyaországi - sajnos
csak a legközelebbi - részeket a családdal, de a saját korosztályuk
közösségi kirándulásaik, biztosan meghatározó értékûek lesznek
és maradnak.
Mivel írói vénám nincs, csak egy pár sorban azért "ragadtam tol-
lat", mert a falu életében történô hullámzások közepette úgy ér-
zem elfelejtettük az otthon tanultak egyik legfontosabbikát: az
egymás tiszteletét és ennek egyenes következményeként, bárki
bármit tesz, rögtön mögöttes szándékokat sandítunk. Azt javas-
lom, ennek ítéletét bízzuk a kíméletlen idôre: úgyis minden kide-
rül, elôbb vagy utóbb. De addig egymás életét ne keserítsük fölös-
leges vagdalkozásokkal, ami csak energiákat visz.
Egy köszönet annak, aki bármit tesz a falunkért, közösségeinkért
úgy gondolom, kijár. Aki kaput gyaláz, autót rongál, ellentétet szít,
hát lelke rajta, majd elszámol ott és akkor, amikor az ideje lesz.
Innen "középrôl" kívánok minden jóakaratú falutársamnak békes-
séget és végre újra egymásrátalálást.

2009. pünkösd hava
Papp László, tordasi lakos

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

felkészülten várja a segélyhívásaikat!

- 06-30-249-99-99 -

Május a legszebben zöldellô hónapunk. A növényvilágban
beindul a fotoszintézis, a földi életet fenntartó folyamat.
Szerves anyagot állítanak elô és oxigént bocsájtanak ki.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a közvetlen környezetünkben
is minél nagyobb életteret kapjanak.
Hozzáértôktôl úgy hallottam, falunk éghajlata, talaja kedvezô
mindenfajta növény telepítésére.
Magam is kedvem lelem egy-egy különlegesség elültetésében,
babusgatásában. 
Elôdeink által telepített fák és cserjék közül sok szép és értékes
példányt találhatunk meg itt a falunkban, sokuk meglétét kö-
szönheti a Fajtakísérleti Állomás tordasi telepének.
Sajnos, a növénybetegségek sokukat elpusztították, vagy a pél-
dányok, egyszerûen elöregedtek.
Tavaly ôsszel sok-sok új csemete talált végsô helyre a falu fiata-
labb utcáiban. A Tordasi Értékmegôrzôk jóvoltából most tavasz-
szal, térítésmentesen, 105 juharfa csemetét adtak át telepítésre, a
Csillagfürt lakóinak, valamint az öreghegyi tulajdonosoknak.
A juharfák jól bírják a tordasi környezetet, 16-18 m. magasra is
megnônek gondozóik és szemlélôik nagy örömére.   

Cifka Julika


