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MEGHÍVÓ
Tordasi Boszorkánykonyha

SZTRÁNYAY MIKLÓS 
CSEH TAMÁS DAL

HETVEN
HETVENEGY TELÉN

BUDAPESTEN
ALBÉRLŐ 
LETTEM

ÉN
„SZOMSZÉDOM CSEH

TAMÁS”
KI IS LEHETNE MÁS –

NEM OLYAN EMBER, MINT
MÁS

„FÁSKERTI ELVTÁRS”
FÁSKERTINÉ

ELVTÁRSNŐVEL
„VÉRTES

FÖLDRAJZTANÁRNŐVEL”
A TROTŐR – ÓCSKA –

CIPŐSSEL
A KŐ-KEMÉNY-

MELTARTÓSSAL
A TÜNDENEVŰ CSAPOSSAL
KOCKA-CUKOR-DOBÁLÓVAL

ÍGY ÉLTETEK TI PESTEN,
TORDASI FIÚK?

Éneküktől hangos lesz a falu, ételükkel
tele minden tál.

A Művelődési Ház nagytermébe 
2011. március 5-én, 15 órától

mindenkit
finomságokkal vár,

a boszorkányos hangok és a fakanál meste-
rei, akitől rosszat nem lehet hallani,

a 20 éves Tordasi Értékmegőrző
Asszonykórus meg a Jani

Belépő: 500 Ft.



ÉRDEK NÉLKÜL

Igen! Érdek nélkül segítünk másokon.
Önzetlenül támogatunk egy jó kezdemé-
nyezést, hogy érezzük mi is tettünk vala-
mit egy közösségért, az idős emberekért,
a magányosokért. Ilyen érzéssel indul-
tunk el Teszár Tamás (ex-alpolgármes-
ter) 2011.01.11.-én az Értékmegőrző
Fórumon közzétett felhívására. Később
2011.02.07.-én Teszár Tamás jelezte
(gondolom máshol is), hogy megérkeztek
a hűtő és mosógépek.” A kiszállításhoz
további önkéntesek jelentkezését várja,
mert eddig mindösszesen öten jelentkez-
tek”. Az ügy fontosságára való tekintet-
tel Teszár Tamás 2011.02.10.-én ismét
tájékoztatást közölt az Értékmegőrző
Fórumon.” Megérkezett a 100 új hűtő-
szekrény és a 42 mosógép. Holnap (pén-
tek) reggeltől 3 autós csoport végzi a ház-
hozszállítást. Valamint a régi és haszná-
laton kívüli elektromos készülékek
elszállítását”. Péntek reggel a megbe-
szélt helyen és időpontban ott volt 2db
kis furgon autó, 1db kis furgon autó
utánfutóval, 1db személyautó utánfutó-
val. A szállító kapacitás eltörpült a sok és
nagy háztartási gép mellett. De a lelkes
önkéntesek elszántan fogtak a munká-
hoz. Kellett is a lelki erő a nagy fizikai

erőkifejtés mellé. Mert néhol a helyszín
és a fogadás is meglepetést okozott.
Sokan nem várták a gépet már lemond-
tak róla. Nem azok vitték a gépet, akik
ígérték. Nem volt kipakolva a régi gépből
stb. Ennek ellenére a lelkes és önzetlen
emberek (önkéntes szállítók) tették a
dolgukat. Folyamatosan vitték az új
gépeket és elszállították a régieket.
Szombat estére már csak öt mosógép
maradt kiszállításra. Ezek után már
elmondható, hogy három napig önkénte-
sen, önzetlenül segítettek a Tordasi
nyugdíjasokon, a névnélküli csendben
serénykedő emberek. A szívet melengető
öröm és a tiszta lelkiismeret „kárpótol”
minden részvevőt, ezen-nemes cseleke-
det után.
Az egész „akciót”, szeretném lezárni egy
bejegyzéssel melyet az Értékmegőrzők
Fórumán olvastam:” CSODA TÖRTÉNT
TORDASON! A megérkezett hűtő és
mosógépeket (csendesen) házhoz szállí-
tották az önzetlen „serénykedők”.
Szállítók a lomokat is eltakarították!
Ezek után (már csak) erőt és egészséget
lehet kívánni a tulajdonosoknak, a ház-
tartási gépet használóknak”.

Ui.: A szállítók és talán a tulajdonosok

örömét is beárnyékolja egy-két momen-
tum.Az önkormányzat és a Tordas
Községért-Közalapítvány vezetői, miért
nem tájékoztatták az érdekelteket, a
hivatalos információs „csatornákon”? Az
önkormányzat miért nem vett részt a
háztartási gépek
kiszállításában?(Tisztelet a kuratórium
elnök-helyettesének Ő szállított). Hol
voltak a tehetős vállalkozók? Miért nem
voltak jelen a választás előtt (hűtő és
mosógéppel) „kampányoló” aktivisták?
Végül, de nem utolsó sorban. Sok nyug-
díjas meglepődött és egy kicsit kellemet-
lenül is érezte magát, mert a gépeket
nem azok tették a „helyükre” akik ezzel
„házaltak” náluk. Az ilyen jó szándékú és
nemes cselekedettel segíteni kel a rászo-
rultakat, nem pedig „előzőleg” megzavar-
ni a lelki világukat. Azért még van mit
tenni. Úgy láttuk a (helyszíneken),
nagyon sok Tordasi nyugdíjasnál tovább-
ra is elkel egy kis segítség. Az önkor-
mányzat az alapítványok a civil szerve-
zetek előtt most már nincs akadály és
törlesztő elkötelezettség a további meg-
segítések előtt.

Egy Tordasi lakos

Igen! Érdek nélkül segítünk másokon. Önzetlenül támogatunk egy jó kezdeményezést, hogy érezzük mi is tettünk valamit egy
közösségért, az idős emberekért, a magányosokért. Ilyen érzéssel indultunk el Teszár Tamás 2011.01.11.-én az Értékmegőrző
Fórumon közzétett felhívására. Később 2011.02.07.-én Teszár Tamás jelezte (gondolom máshol is), hogy megérkeztek a hűtő és
mosógépek. A kiszállításhoz további önkéntesek jelentkezését várja, mert eddig mindösszesen öten jelentkeztek.



EGYESÜLETI HÍREK

A Tordasi Önkormányzatban még a ‘90-
es éveben merült fel az ötlet egy faluház
létrehozására. Célja, többek között a falu
néprajzi emlékeinek összegyűjtése és
bemutatása. Az évek alatt sok régi hasz-
nálati tárgy, eszköz és bútor összegyűlt
felajánlásokból. Ezek a Művelődési Ház
udvarán lévő melléképületben lettek
tárolva. A falu anyagi helyzete és egyéb
fontosabb beruházások miatt a terv csak
ötlet maradt. Egyesületünk a lakosság
összefogásával felépített egy tájházat,
melyet tavaly avatott fel. Ekkor merült
fel az ötlet, hogy itt ki lehetne állítani
ezeket a tárgyakat is, hiszen a berende-

zés még nem teljes, és akik felajánlották
biztos örülnének annak, hogy jó helyre
kerülnek. Többszöri kérésünkre az
Önkormányzat a következőt határozta: a
TULAJDONÁBAN lévő tárgyakat
KÖLCSÖNADJA a tájházba, az értékeit
megjelölő leltár szerint, továbbá kötele-
sek vagyunk rá biztosítást kötni. Az épü-
letre és a berendezésre természetesen
van biztosításunk, de ezt egyes tárgyak-
ra kiterjeszteni nem lehet. A biztosító
képviselője elég furcsán nézett rám,
mikor ezt előadtam neki. Elmondta,
hogy létezik olyan, hogy múzeumok,
kiállítások egyedi biztosítást kötnek
kiállított tárgyakra, képekre. Ilyenkor

szakértő megbecsüli az értékét,ennek
függvényében határozzák meg az őrzés
módját, és a biztosítás
összegét.(Rembrandt kép, Ferenc József
karosszéke,XVI Lajos kanapéja stb.) De
az általunk összegyűjtött eszközök, bár
természetesen sokak számára értékesek,
de nem ebbe a kategóriába tartoznak.
Végül vezetőségünk úgy döntött, hogy
köszöni szépen az irányunkba tanúsított
gesztust, de nem tartunk igényt a
KÖLCSÖNRE. Kíváncsiak vagyunk
arra, vajon mit kezdenek velük?

Cifka János

Mese a valamiről
Hol volt, hol nem volt, volt valami.

Ebben a valamiben, történt  valami. A
valami következtében valakik valamire
jutottak. Valakik meg nem. A mese itt
akár véget is érhetne…., de nem, mert
van valami. 

Miért érdekes a valami?
Azért érdekes mert ami valakinek

valami, az másnak semmi,mert az nem
valaki. Szerinte!

Akik nem jutottak valamire, - de
akkor még ezt nem tudták - arra gondol-
tak, jutni kéne valamire. Ezért végig
gondolták, mivel lehetne jutni valamire.
Ezért összedugták a valamijüket és gon-
doltak valamire. Rájöttek arra, hogy a
valami, amire gondoltak azok a valakik
akik nem jutottak semmire valakiknek
jelentett valamit, az valami amire Ők
gondoltak.

Sokan - de nem elegen - ígérték, hogy
bátorítják azokat, akik gondoltak vala-
mire. Ezért azt gondolták tenni kéne
valamit, hogy jussanak együtt valamire.

Akik jutottak valamire azok ne gon-
dolják, hogy az a valami, amit azok gon-
doltak, akik nem jutottak valamire az
nem valami. Mert lehet, hogy amiről Ők
gondolják, hogy valami, az lehet, hogy
nem valami.

Aki akar valamit, annak tenni kell
valamit, hogy kapjon valamit, mert
tehet olyan valamit, ami olyan valami,
amivel nem jutottak valakik valamire. 

Akik jutottak valamire, elkezdtek
valamit, mert azt gondolták, hogy az
valami, hogy Ők jutottak valamire. Az
valami, hogy jutottak valamire, de nem
elég valami.

Akkor lenne valami, ha mindenkinek
lenne valami. Akkor lesz mindenkinek
valami, ha azoknak is lesz valami, akik
jutottak valamire , és azoknak is akik
most nem jutottak valamire.

Akkor lesz mindenkinek valami, ha
mindenki, aki akar valamit, és  azt is
akarja, ami a másiknak is valami.

Remélem a mesém mondott valakik-
nek valamit, mert láttak benn valamit! 

Itt a vége, fuss el véle…., de ha akarsz
maradhatsz!  Boldogan éltek, még hagy-
ták Őket! 

Dr. Mészáros Géza
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Tordasi életmentôk 
A legnagyobb érték az emberi élet!
A tordasi defibrillátoros csapat a nap 24 órájában,

felkészülten várja a segélyhívásaikat!

- 06-30-249-99-99 -

Utánajártunk
Olvasóink hallották, mi rákérdeztünk

Több olvasónk jelezte szerkesztősé-
günk felé, hogy a Tordason élők egész-
ségügyi ellátását illetően jónéhány hiá-
nyosság tapasztalható. Most konkrétan
a laborvizsgálatok elérése kapcsán kér-
tek fel minket információgyűjtésre.
Olvasóink értesülése szerint ugyanis, ha
bármely falubelinknek ilyen vizsgálatok-
ra lenne szüksége, akkor azonnal, hosz-
szas várakozást elkerülve, csak a tőlünk
több mint 40 kilóméter távolságra lévő
Székesfehérváron kérheti ezt hivatalo-
san.

Mint tudjuk a laborvizsgálatok fontos
diagnosztikai elemei a modern gyógyí-
tásnak. Szinte minden kezelést megelő-
zően át kell esnünk egy –egy, ilyen elem-
zésen. A gyógyszerek hatásait és mellék-
hatásait is ezen vizsgálatok eredményei-
vel kontrollálhatják a minket gyógyítók.
Közvetlen elérése manapság létfontossá-
gú. A gyors eredmény pedig sokszor élet-
et menthet, vagy legalábbis lerövidítheti
a gyógykezelést.

Főként a helyben élő idősek számára
lenne létkérdés a gyors és közeli vizsgá-
lat lehetősége. Hiszen nekik a koruk és
betegségeik okán nehézséget jelent az
utazás és a hosszas várakozás. Valamint
gondolnunk kell az anyagi megterhelés-

re is , hiszen néhány elemző már felve-
tette az utazási kedvezmények közeljö-
vőben történő, esetleges megvonását is.

A témát alaposan körbejárva, több ille-
tékessel beszéltünk. Sajnos mindenki
érezte az ügy súlyát, így neveket nem
közölhetünk, de a helyi téma szakavatott
ismerőitől és érintettjeitől szerzett infor-
mációink alapján, pontos „kórképet”
alkottunk a laborvizsgálatok tordasi
eléréséről. 

Amennyiben egy tordasi lakosnak
ilyen vizsgálatokra lenne szüksége a
következő hivatalos lehetőségek közül
választhat.

A helyi rendelőben, a háziorvosnál
adhat mintát előjegyzéssel, jelenleg kb. 1
hónapos várakozási idővel. (Helyben
van, de sokat kell rá várni!)

A háziorvostól kapott beutalóval
Székesfehérváron adhat mintát és itt is
kapja meg az eredményeket, melyekkel
elmehet kezelőorvosához. (Gyorsabb
megoldás, de több órás utazással, sok
kiadással jár.)

Van még egy alternatíva. A hozzánk
közel eső Érden, bármilyen vizsgálatot
készségesen elvégeznek, bár hivatalosan
nem lennének erre kötelezhetőek. (Gyors
és könnyen elérhető szolgáltatás, viszont

nem hivatalos.)
Ezek a lehetőségek! Mondhatnánk,

hogy vidéki viszonylatban nem is olyan
rossz. Mondhatnánk, ha nem lenne tudo-
másunk egy közeli, 10 percen belül, jó
tömegközlekedéssel elérhető laborról
Martonvásáron. Plusz egy szintén közeli
vizsgálati centrumról Velencén.

Mindkét alternatíva kényelmesebb és
költséghatékonyabb a már felsoroltak-
nál, de sajnos nekünk, tordasiaknak
elérhetetlen. A dolog miértjére vonatkozó
kérdéseinkre mindenhol ugyanaz volt a
válasz: Nincs szerződésünk!

Vajon ki köti ezeket a szerződéseket?
Kérdezték olvasóink és mi is.
Természetesen a település önkormány-
zata, a megválasztott képviselők, a pol-
gármester javaslata, előterjesztése alap-
ján.

A logika, a józan ész ilyenkor nem egy
kérdéssel áll elő, reméljük, hogy döntés-
hozóink is helyes következtetésre jutnak
és nem bízzák Tordas lakóinak egészsé-
gét távoli intézményekre.

Csak reménykedni tudunk, hogy mie-
lébb európai ellátásban részesülhet min-
den tordasi.

Bedi Viktor


