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Kisbíró
Önkormányzati Lap kisbiro@tordas.hu 2015. Június                       XXVII. évfolyam 6. szám

Szeretettel köszöntjük falunk pedagógusait!

“Lehet gyermeket könyvből
nevelni, de minden gyer
mekhez más könyv kell.“ 

T. Gordon

“Én azt hiszem gyereket csak
úgy lehet nevelni, ha az ember

megtiszteli azzal, hogy ko
molyan veszi.”

Szabó Magda

Június 2. Régi Magyar Filmklub
Június 5. Hősök Aranygárdája –
filmvetítés és beszélgetés a rende
zővel
Június 5. Az alkohol öl zenés bohózat
a Tordasi Színjátszó Társulat
előadásában
Június 6. Termelői Piac
Június 6.
9.00 Labdarúgó edzőpálya átadó
9.30 XI: Manager Open Tenisztorna  
11.00 Bringatúra útvonal tordasi
pihenőjének átadása
Június 13. Tordasi Kulturális Nap
Június 18. Hangya Szabadegyetem 

Prog ramok
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Kedves Tordasiak!
Az év körforgásában elérkezett az a hónap, amikor ki-
csinosodik a természet. Nagy számban virágoznak évelő
növényeink, elkezdtek nőni gyümölcseink és megjelen-
nek az idei egynyári virágaink is. Ezekkel töltöttük meg

idén is virágágyásainkat, virágtartóinkat. Ha rájuk
nézünk, elgondolkozhatunk mitől lett ilyen színük, il-
latuk, hogyan fejlődtek ilyen széppé. Megérezhetjük,
hogy mi vagyunk a természet részei és nem fordítva.
Tehetünk azért, hogy az életünk rohanását megállítva,
észrevehetjük a körülöttünk lévő világot és gyönyörköd-
hetünk is benne. Ennek tevékeny részesei is lehetünk,
ha a lakásunkon kívül a környezetünket is gondozzuk és

vigyázunk rá. A házunk mellett fontos, hogy hogyan néz
ki a körülöttünk lévő világ, a fáink, bokraink, virágaink,
és a füvünk. Legyünk igényesek, és tegyünk is érte, hogy
továbbra is büszkék lehessünk településünkre. Viszont
azokkal szemben, akiknek ez nem sikerül, a jegyző úr
fog a jövőben mindannyiunk érdekében, hivatalosan
eljárni.
A közös programok, rendezvények jó alkalmat
teremtenek arra is, hogy együtt örüljünk, beszélgessünk,
játszunk, sportoljunk, jobban megismerjük egymást és
jól érezzük magunkat. Hamarosan befejeződik a
kerékpárút projekt, melyben mindezekre újabb
lehetőségeink lesznek, az iskola alatti téren. Sikerült
további TAO-s támogatókat találni a sportegyesület
részére, így a korábban tervezett beruházások (öltöző
előtető építés), és eszközök (védőhálók, kapuk a hátsó
pályára, minősített kispadok) is megvalósulhatnak. Akik
már végigmentek a patak melletti aszfaltos úton, láthat-
ták, milyen gyönyörű természeti adottságaink vannak,
melyekre érdemes a saját érdekünkben néha időt szakí-
tani.
Most, hogy rövidesen kezdődik a nyár, használjuk ki a jó
időt. Mozogjunk többet, sportoljunk sűrűbben és éljünk
egészségesebben!

Juhász Csaba polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselőtestülete 2015. március
31én tartott testületi ülésén a következő dön
téseket hozta:
• elfogadta a Tordasi Polgárőrség támogatásának 2014.
évi beszámolóját
• módosította a „Tordas Községért” Közalapítvány
alapító okiratát
• módosította a köztisztaságról és környezetvédelemről
szóló önkormányzati rendeletet 
• módosította a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását 
• elfogadta a 2014. évi képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót

• 420.000 Ft támogatásban részesítette a Sajnovics
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát a
MÉTA koreográfiai versenyen történő részvétel céljából

Tordas Község képviselőtestülete 2015. április 14
én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő
döntéseket hozta:
• elfogadta a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2015.
évi intézményi és személyi térítési díjait
•  döntött az „Etyek – Gyúró – Tordas – Martonvásár –
Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló
projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vál-
lalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban 



Majális

Idén először próbáltunk ki új helyszínt a hagyományos
május 1-i főzőverseny megrendezéséhez, illetve a nap
további eseményeihez. A változtatásnak két oka volt.
Elsősorban szerettük volna közelebb hozni egymáshoz
a programokat, mely szerintem kiválóan meg is valósult.
Másrészt szükség volt a sportpálya parkolójára. Az egész
nap nagyon hangulatosan telt, sajnos az erős szél, és a
kiszámíthatatlan időjárás nem tette lehetővé az esti
mozi vetítését, de ezt is igyekszünk bepótolni.
Idén kilencedik alkalommal került megrendezésre a
Tordas Duatlon, azonban új, fordított útvonalon. A közel
80 résztvevő a még épülő, ám a faluban húzódó sza-
kaszán már leaszfaltozott bicikliúton tekertek vissza
Gyúró felől. A futás a tavalyihoz hasonlóan a Szabadság

út temető felé vezető szakaszán zajlott. Mindenki sikere-
sen teljesítette a távot. A befutó utáni rövid összesítést
követően következett az eredményhirdetés, mely az
alábbiak szerint zajlott: 

Ifjonc  A korosztály:
Fiú:
I. Szabados Csaba
II. Szabó Keve Csongor
III. Ispán Martin
Lány:
I. Tóth Boglárka
II. Radics Kerka
III. Hajbin Sára
Ifjonc B korosztály:
Fiú:
I. Turú András

II. Szabados Tamás
III. Vlad Flórián
Lány:
I. Kárpáti Zóra
II. Tóth Viola
III. Botta Bori
Suhanc A korosztály:
Fiú:
I. Schachay Károly
Lány: 
I. Bokros Blanka
Suhanc B korosztály:

Lány:
I. Hoffman Rebeka
II. Puskás Dóri
Felnőtt:
Férfi:
I. Pántya Bertalan
I. Szép Tibor
II. Kis Zoltán
III. Vogl Péter
Nő:
I. Halenár Krisztina
II. Blaskó Bogi

III. Csohán Tiborné
Éltes korosztály:
Férfi:
I. Gyulai Attila
II. Báhidszki Gábor
III. Kerényi Csaba
Nő:
I. Pántya Erzsébet
Senior:
Férfi:
I. Kása Béla
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Tordas Község képviselőtestülete 2015. április 28
án tartott testületi ülésén a következő döntéseket
hozta:
• elfogadta Tordas Község Önkormányzata 2014. évi
költségvetés módosításáról szóló rendeletét
• elfogadta az önkormányzat 2014. évi zárszámadását
• elfogadta a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló beszá-
molót
• elfogadta a 2014 – 2019. évi gazdasági programot és
fejlesztési tervet 

• elfogadta az önkormányzati képviselők, a bizottsági el-
nökök és tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet
• elfogadta a 2014. évi helyi adóztatásról szóló beszá-
molót
• támogatásban részesítette a Sajnovics János Általános
Iskola 25 éves évfordulójára rendezett ünnepséget
• elfogadta a 2014. évi pályázati beszámolót
• döntött gyalogátkelőhely létesítéséről 

A HANGYA MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Ezúton gratulálunk mindenkinek az eredményekhez, és köszönjük azoknak is, akik eljöttek, és
velünk töltötték a napot. 

Az idei első strandröplabda bajnokságot is nagy
érdeklődés kísérte. A három fős csapatok kör-
mérkőzéseken döntöttek a helyezések sorsáról, mely a
következő eredményt szülte:
I. Bagázs
II. TK
III. ABC
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A nemrégiben meghirdetett foglalkozás kifejezetten si-
keresnek mondható az elmúlt alkalmak alapján. Még
csak néhány órát töltöttünk együtt a lányokkal, fiúkkal,
de már most büszkén állíthatjuk, hogy bátrabban,
tudatosabban nyomják meg a fényképezőgép gombját,
készítenek videó felvételeket. A csoport nagyrészt a képi
ábrázolás iránt érdeklődött, de van köztük olyan is, aki

meg nem szűnő tudásszomjjal érdeklődik a hangtech-
nika, a hangosítás után.Olyannyira működik a dolog,
hogy legutóbb már ők is segítettek a dokumentációban.
A majálisról készült fotók egy részét Kunsági Kinga, Vlad
Viola, és Kondor Dóri készítette, míg az iskola 25 éves
gálaműsorának délelőtti ünnepségét Tóth Misi hangosí-
totta.

Szeretettel várunk mindenkit június 5-én, délelőtt 10
órakor a Művelődési ház nagytermében, ahol a Hősök
Aranygárdája című film kerül vetítésre. Meghívott
vendégként jelen lesznek Illésfalvi Péter hadtörténész,

Vándor Attila rendező és Maruzs Roland alezredes a HM
képviseletében. A vetítés előtt rövid előadást hallhatnak
az érdeklődők, utána közös beszélgetésre kerül sor.
Várunk mindenkit!

Médiaszakkör

Filmvetítés 2015. 06. 05én 
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Minden tanévben törekedtünk arra, hogy a különböző
területi, tankerületi szinten meghirdetett megyei, illetve
országos versenyeken tanítványaink képviseljék
iskolánkat.
Így tettük ezt most március és április  hónapban is.
Kiváló eredmények születtek, büszkék vagyunk
tanítványainkra, ezért szeretnénk is mindenkivel
közölni.
-Székesfehérváron a Szemere Gyula területi
helyesírási versenyen a 4. osztályos Tóth
Anikó képviselte iskolánkat, aki itt a dicső I.
helyezést szerezte meg, így továbbjutott a megyei
döntőbe.
Megyei szintű:
Zrínyi matematika versenyen Szabó Erik Zalán 3.b.
osztályos tanuló II. helyezést ért el, így az országos
döntőben képviseli iskolánkat.
Székesfehérváron az „Óperenciás mesemondó
verseny” elődöntőjén a következő eredménnyel sze
repelt iskolánk:
-Diósi Csenge 2.a. osztályos,
-Szilika Domonkos 5.b. osztályos,
-Takács Réka 7.osztályos tanulók bejutottak a
középdöntőbe. 

Gratulálunk nekik, sok sikert a továbbiakhoz.

Lezajlott iskolánkban a 3-4. osztályosok szépkiejtési
versenye.
Eredményeink:
3. osztályban:             I.  Tóth Kata Martina

II.   Sármay Fanni – Tóth Levente
III.   László Keve Károly – Kása Panna

Különdíjat: Szalféter-Torcom Nadin és Gál Zsófia kapott
4. osztályban:             I.  Pap Judit

II.  Jámbor Angéla
III.  Szabó Kinga

A sport területén is ügyeskedtek diákjaink:
Martonvásáron a „Zsámolylabda” bajnokságon a tordasi
csapat II. helyezést ért el.

Országos „Orchidea” elnevezésű matematika
versenyben részt vett több diákunk, akik bejutottak a
2. fordulóba és méltán képviselték iskolánkat.
Szabó Erik Zalán 3. osztályos 
Tóth Anikó 4. osztályos
Kuti Ákos 5. osztályos
Takács Anna 6. osztályos
Cselikovics János 7. osztályos
Szabó Réka 8. osztályos tanulók.

Szép eredmény, gratulálunk.

Részt vettünk a Pázmándi iskola „Kempelen Napok”
alkalmából meghirdetett versenyeken.
Versmondó versenyen:
Kokavecz Eszter  1 a. osztályos tanuló II. helyezést ért
el.
Matematika versenyen:
Takács Barnabás 1.a. osztályos tanuló IV.  
Szabó Erik Zalán 3.b. osztályos tanuló III.
Tóth Kata Martina 3.b. osztályos tanuló IV.
Keleti Krisztián 4. osztályos tanuló V I I I .
helyezést értek el.
Meghirdetett rajzpályázaton:
Radics Kerka    3.b. osztályos tanuló I. helyezést ért el.

A Vajda János Napok keretében Válon is képviseltük
iskolánkat.
Versmondó versenyen:
Kovács Bence 1.b. osztályos tanuló különdíjat kapott

Rajzpályázaton részt vettek:
Vető Anna 1.b. osztályos tanuló
Kovács Barnabás 2.a. osztályos tanuló
Király Krisztián 2.b. osztályos tanuló
Matematika versenyen:
Péter Szabolcs 1.b. osztályos tanuló III. 
Szabó Levente 2.a. osztályos tanuló II.
Szabó Erik Zalán 3.b. osztályos tanuló I.
Ispán Martin 5.a. osztályos tanuló IV.
Takács Anna 6.a. osztályos tanuló II.

ISKOLAI HÍREK
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Farkas Bálint 6.b. osztályos tanuló III.
Szabó Réka 8.o. osztályos tanuló IV. helye-
zést értek el.

Szabó Erik Zalán 3.b. osztályos tanítványunk  az Orszá-
gos Zrínyi Matematika versenyen  a dicső I. helyezést
szerezte meg.
Gratulálunk és büszkék vagyunk rá!

Ráckeresztúron a Keresztúr Kupa néven meghirde
tett matematika versenyen
-egyéni versenyben: Kuti Ákos 5.b. osztályos tanuló
III. helyezést
-csapatversenyben: Petz Ilona Sára 5.a.

Kuti Ákos 5.b.
Ispán Martin 5.a. osztályos tanu-

lók II. helyezést értek el.
Válban a futóversenyen is szép eredményeket értünk el.
Tóth Boglárka 2.b. osztályos tanuló II. helyezett
Szilika Benedek 3.b. osztályos tanuló II. helyezett
Szalféter Torcom Nadin 3.b. osztályos tanuló II. helyezett
Bobák Lili 3.a. osztályos tanuló III. helyezett lett.
Gratulálunk, szép eredmények ezek.
A „Fény évéhez” kapcsolódóan Tankerületi szinten
meghirdetett rajzpályázaton a következő eredmények
születtek.
I. helyezettek: Csapó Dalma 8.o.

Halenár Gergő 7.o.
II. helyezett: Szalféter-Torcom Szófia 5.b.
III. helyezett: Kesztler Dorottya 6.b.

Milichovszky Zita 8.o.
Különdíjat kaptak: Sztyéhlik Dorka 7.o.

Laboranovits Anita 7.o.

Azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék
tanítványainkra. Köszönjük a szülők segítségét a
versenyekre való szállításban, a közreműködésben.
Öröm nekünk pedagógusoknak is, hogy ennyi tehet-
séges gyermekkel dolgozhatunk, tölthetjük a minden-
napokat.

Lezajlott a „Jótékonysági futás” elnevezésű program,
köszönet érte mindenkinek, aki valamilyen módon is
hozzájárult sikeréhez. Úgy tudjuk, hogy mindenki jól
érezte magát, elégedett volt a szervezéssel, a hellyel, a
körülményekkel. Köszönjük.

Április 17-én emlékeztünk a „Költészet Napjára” a ha-
gyományos iskolai szavalóverseny megrendezésével.
173 szavalat hangzott el ezen a napon iskolánkban.
1.osztályban:
I. helyezettek: Albert Sára 1.a.

Kuti Eszter 1.a.
Kovács Bence 1.b.
Vető Anna 1.b.

II. helyezettek: Kokavecz Eszter 1.a.
Kásler Péter 1.a.
Landenberger Luca 1.b.

III.       helyezettek: Csáki Nóra 1.a.
Nagy Bíborka 1.a.
Frey Domonkos 1.a.
Péter Szabolcs 1.b.
Felvinczi Balázs 1.b.

2.osztályban:
I. helyezettek: Dénes Koppány 2..a.

Gáspár Lara 2.a.
II. helyezettek: Diósi Csenge 2.a.

Könyves Zoltán 2.a.
Tóth Betti Anna 2.b.
Tóth Boglárka 2.b.

III. helyezett: Süller Flóra 2.a.
Különdíj: Halász-Velner Hanga 2.b.

Szucsán László Koppány
Gyúró

Holecz Barbara Gyúró

3.osztályban:
I. helyezettek: Tóth Levente 3.a.

Szilika Benedek 3.b.
II. helyezettek: Benkő Gréta 3.a.

Farkas Fanni Gyúró
III. helyezettek: Sármay Fanni 3.b.

László Keve 3.b.
Különdíj: Tódor Álmos 3.b.

Tordason energiatakarékos 85110 m2es tár-

sasházi  lakások garázzsal és 150 m2es kizáróla-

gos használatú kerttel 10 M Ftért és

összközműves építési telkek alkalmi

áron  eladóak! 204776116
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4.osztályban:
I. helyezettek: Gál Réka Gyúró

Turda Noémi Gyúró
II. helyezettek: Antal Réka

Végh Jázmin Gyúró
III. helyezettek: Szabó Kinga

Szabados  Csaba Gyúró
Keleti Krisztián

Különdíj: Pap Judit
Vadas Tibor Gyúró
Kokavecz Ádám

5-6.osztályos korcsoportban:
I. helyezett: Pók Zsófia 5.b.
II. helyezett: Vlad Flórián 5.a.

Csillag Zoé 5.a.
III. helyezett: Petz Ilona Sára 5.a.

Pap Anna Sára 6.b.
Különdíj: Takács Anna 6.a.

Schachay Viktória 6.a.
7-8. osztályos korcsoportban:
I. helyezett: Takács Réka 7.o.
II. helyezett: Weinelt Veronika 7.o.

Áldott Nóra 7.o.
III. helyezett: Takács Viktória 8.o.
Különdíj: Mészáros Ottó 8.o.

Április 29-én emlékeztünk iskolánk 25 éves évfor-
dulójára. Délelőtt az iskolában megemlékező ünnepi
műsort tartottunk, majd este a művelődési házban ün-
nepi Gálaműsorral készültünk, méltattuk a 25 éves fen-
nállását ünneplő iskolát.
Meghívtunk régi diákokat, kollégákat. A műsor után
megtekinthették a résztvevők a rajz- és fotópályázatra
beérkező anyagból elkészített kiállítást.
Üdítő, hidegtál és sütemény mellett beszélgethettünk az
elmúlt évekről. Köszönjük mindenkinek, aki megtisz-
telte a rendezvényt, támogatta és segítette annak siker-
ességét.
Minden osztály köszöntötte az édesanyákat, nagy-
mamákat.

Szeretettel fogadjuk a leendő első osztályosokat az
iskolában.
Május 27-én Országos Kompetencia mérésen vesznek
részt a 6. és 8. osztályos diákjaink.
Májusban szervezi a DÖK a szokásos vas- és
papírgyűjtést.

Lassan a tanév vége felé közeledünk és ismét útjára bo-
csátunk egy végzős 8. évfolyamot. Reméljük szeretettel
gondolnak mindig erre az iskolára, ahol felnőttek, ahol
megértek arra, hogy a számukra kijelölt utat járják.
Kívánok Nektek kedves búcsúzó 8. osztály sok sikert
további életetekben, új iskolátokban. Találjátok meg
helyeteket az életben, térjetek vissza hozzánk, amikor
tehetitek.

Somfai Sándorné
igazgató helyettes

Udud István: Viszontlátásra

„Most búcsúzunk, jó iskolánk,
kedves tanáraink:

az élet útja vár ma ránk,
s ez búcsúzóra int.

De válni, menni nem tudunk, 
maradni jólesik.

Várj még  kicsit ránk, jó utunk,
még várj ránk egy kicsit,
még várj ránk egy kicsit!

Mi búcsúzunk és elmegyünk:
időnk ma itt lejárt.

Itt hagyjuk kedves szép helyünk,
diákot és tanárt.

Ó, mennyi emlék fűz ide,
amely most megszakad!

Úgy fáj, hogy el kell menni, de
csüggedni nem szabad,
csüggedni nem szabad.”
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Házigazda, szervező: Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Táncanyag: 
Madocsai táncok, dunántúli játékok (óvodás kortól 10 éves korig)
Mérai táncok (ifjúsági, felnőtt korosztály)

Táncoktatás:
Németh Ildikó és Szabó Szilárd a tordasi művészeti iskola néptánc ok-
tatói
Ifj. Zsuráfszki Zoltán a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze és 

Szabó Judit

Egyéb programok:
Esténként táncház, koncertek 
Filmvetítés „Új régi hang” filmsorozat Dénes Zoltán népzenész, operatőr közreműködésével
Kézműves foglalkozások Kovács Erika kerámia művésszel
Népzeneoktatás iskolánk zenetanáraival. 
Vonós: Kovács Márton 
Furulya: Hegedűs István 
Ének, citera: Fazekasné Domak Anikó 

Meghívott zenekarok:
Magos zenekar, Tűz Lángja zenekar és iskolánk növendékei - Gatyamadzag zenekar, Tüzifa együttes

Részvételi díj: 15 000,- Ft/fő (csoportos kedvezmény 15 fő felett 10 %), amely napi háromszori étkezést tartalmaz
(kivétel az érkezés napján nincs vacsora), szállás lehetőség az iskolában saját hálózsákban, matracokon. 
Iskolánk növendékeinek a részvétel ingyenes, csak az étkezést kell fizetni!

Jelentkezési határidő: 2015. július 15. 
Jelentkezési cím: pillikek@gmail.com, vagy postai úton
2463 Tordas, Köztársaság út 1.
Információ Németh Ildikó (+36 20/371-8653),
Cselikovics Herta (+36 20/553-3523)

Támogatók: 

KLIK Martonvásári tankerület
Tordas Község Önkormányzata

XIII. „SZŰCS BÉLA” gyermek, ifjúsági, felnőtt néptánc, népzenei és kézműves
tábor

TORDAS
2015. aug. 2529. (kedd estétőlszombat délelőttig) 
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Kedves Olvasók!

Ahogyan az áprilisi számban megjelent, a könyvtárban május
elejétől állományellenőrzés folyik. A leltározás alatt a kölcsönzés
szünetel, de kérem azokat az Olvasókat, akiknél régóta kint lévő
könyvek vannak, juttassák vissza a könyvtárba. 
Kölcsönözni június végén (29-én, hétfőn), illetve július 1-jén és
6-án lehet majd a nyárra. 
Türelmüket köszönöm!

Varga Szabolcsné

KÖNYVTÁRI HÍREK

Elérkezett a várva várt
május, mely a MESEVÁR
Óvodában igen esemény
dúsan telt. Május első
vasárnapján ünnepeltük

édesanyáinkat, melyre az óvodai csoportok is lelkesen
készültek és adták elő kis műsoraikat. A Feldhoffer
Kertészetnek köszönjük a sok gyönyörű virágot, amit fel
ajánlottak e jeles napra! Idén először a májusfaállításon
óvodások szerepeltek, ahol körjátékukkal körbetáncolták
a közösen feldíszített májusfát. 
Az óvodába járó focista gyermekeink ellátogattak az FTC
Stadionba. Ezúton szeretnénk megköszönni a Bozsik
Torna jóvoltából kapott eszközöket, melyet óvodánknak
ajándékoztak. Május hónapban lezajlott óvodai
beiratkozásunk is. Leendő elsőseinkhez ellátogatott
Kosaras Péter Ákos igazgató úr és Somfai Sándorné, Volf
Edit igazgatóhelyettes asszony. Gyermekeink bemutatkoz
tak és bátran feltehették kérdéseiket feléjük. Ezúton is
köszönjük látogatásukat!
A Süni csoport a Feldhoffer Kertészetbe látogatott, ahol
megcsodálhatták a szebbnél szebb virágokat. Köszönjük
a lehetőséget a Feldhoffer családnak!
A Nyuszi csoport a Rácz birtokra kirándult, ahová almás
kocsikban utazva jutottak. Nagyon köszönjük az élményt,
amit ezen a napon kaptak gyermekeink, valamint a Rácz
család szívélyes fogadtatását is!
A Csibe csoport a Hóka Lovardába kirándult, ahol kör
bevezették a csoportot és megvendégelték a gyerekeket.
Köszönjük e szép nap emlékeit!
Megtekintettük a Művelődési Házban az ÁkomBákom

Bábszínház Kiskondás című előadását, melyet nagyon
lelkesen fogadott a gyerekközönség. Ezúton szeretnénk
megköszönni a Szeretetszínház előadását, melynek
bevételét felajánlották óvodánk javára. Sikeresen és jó
hangulatban lezajlott az első óvodai Black and White
Party is, mely nem jöhetett volna létre a soksok segítség
és támogatás nélkül, amit a szülőktől és felajánlóktól kap
tunk! Köszönjük a gyerekek és az óvónők nevében min
denkinek, aki anyagilag vagy egyegy tálca süteménnyel
is támogatta eseményünket! A Művelődési Házban dol
gozó fiataloknak is köszönjük a segítséget és az este
folyamán szolgáltatott zenét. Reméljük jövőre is lesz foly
tatása és hagyománnyá tehetjük ezt az óvodai bulit, ahol
együtt szórakozhatnak a szülők és jobban megismerhetik
ezáltal egymást!
A Nap Gyermekei Pályázaton Óvodánk naptejeket,
kifestőket és társasjátékokat nyert. Csohány Tiborné
Erikának köszönjük a pályázat írásában nyújtott segít
ségét!
A Művészeti Iskola növendékei hangszer és néptáncbe
mutatót tartottak óvodásainknak, melynek nagy sikere
volt, köszönjük!
Május hónapban mindegyik csoport kirándulásokat tesz,
készülünk az évzárókra és a ballagásokra, vár ránk még
a Gyermeknap, valamint a Mesevár nap, Apák köszön
tésével egybekötve!

Völgyi Boglárka

MESEVÁR
ÓVODA

HÍRE I

A TORDASI SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT

2015. június 5én 18.00 órai kezdettel bemutatja 

Az alkohol öl 

című zenés bohózatot a Művelődési Házban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A RÓMAI
KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Alkalmaink:

B év, júniusi liturgikus naptár; vasárnapi misék 10 órakor
Június 5. péntek: elsőpénteki szentmise 18 30-kor, előtte 18 órakor gyón-
tatás
Június 6. szombat : elsőszombati engesztelő imaóra reggel 9 óra
Június 7.  évközi 10. vasárnap: Jézus Krisztus Szent Teste és Vére. Úr-
napja, főünnep
Június 12. péntek: Jézus Szentséges Szíve, főünnep, mise 19 órakor
Június 14. évközi 11. vasárnap: Te Deum, tanév végi hálaadó szentmise
az iskolások testi-lelki, tudásukban és jóságukban való gyarapodásukért,
a tanári hivatásokért. Utána Családi nap, játék, bográcsozás.

Tavaly a hittantáborban, Nagy-
börzsönyben ... emlékszel? 

- Hű, az a nagy ház! Emeletes ágyak-
ban aludtunk! 
- Meg a nagy udvar! Mennyit fociz-
tunk ott! 

- És ott volt a tábortűz is! Minden
este tábortüzet gyújtottunk és Jácint
atya és Attila bácsi mesélt nekünk.
- Hát az Álmoséknak milyen nagy
sátruk van! 
- Na jó, ennyi srácnak sok hely kell,
hogy elférjenek. Szerintem Vincus a
legkisebb már szaladgálni fog au-
gusztusban. 
- Egy éve még a nagy  babakocsiban
tologattuk... emlékszel? 
- A versenyek, az "Egy perc és ny-
ersz!" amiket Csilla néni vezetett, az
nagyon jó! Hogy mennyit nevettünk!
És az volt a legklasszabb, hogy min-
denki mindenkinek drukkolt! 
- És az esti mécses-kereső zarándok-

lat? Arra is emlékszel? Tök izgi volt. 
- Néha esett. 
- Hát, azt már elfelejtettem. 
- De hát a túra, amikor bőrig áztunk
Dénes bácsival?
- Túlélőtúra, mi? De a meleg leves is
nagyon "jólesett" utána.
- Hát igen. Az asszonyok is tudnak, ...
de Jácint atya paprikáskrumplija
lefőzhetetlenül finom.
- Te elmész idén is?
- Nem hagyom ki! Az egész olyan
érdekes, kalandos és vicces volt! És
idén jön András bácsi, hozza a világ-
bajnok távcsövét és tutira
megígérte, hogy látni fogjuk a Nep-
tunuszt, az Encke üstököst, a Cerest,
a Plutót a Szaturnuszt, és a Siding
spring üstököst. 
- Én meg úgy tudom, hogy
vendégeket hívunk a táborba, fe-
rences szerzeteseket Esztergomból.

Ferenc pápa mondta, hogy ez az év
a szerzeteseké.
- Igen, azt hiszem Jácint atya sze-
retné, hogy megismerjük az
életüket, mert olyan sokfélék és nem
semmi az ő fogadalmuk.
- Olyan komoly, mint egy házasság,
nem? Emlékszel Nagybörzsönyben
Erzsi néni és Feri bácsi arany
mennyegzőjére abban a szép régi
templomban? 
- Persze, ... aztán volt sült csirke-
comb! ... Neked van már jelentkezési
lapod? 

Hittanos és családi tábor Nagy-
börzsönyben augusztus 10-től 15-
ig! Első két nap a hittanos tábor,
utána várjuk a szülőket testvéreket
és az egész Egyházközséget!

Salamon Sarolta
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Isten munkáját ezekben a napokban
intenzívebben érezzük a gyülekezet
közösségében. Az Isten Lelke
munkájának eredménye, hogy van
gyülekezet, s hogy van élet a
közösségben. 
Így örülhetünk a gyülekezethez
csatlakozó konfirmandusainknak,
Bányai Barbarának, Bányai Szimo-
nettának, valamint Sánta Bernadet-
tnek, akik Pünkösd havában tettek
vizsgát és hitvallást gyüleke-
zetünkben. Külön örömünk, hogy
idén, pünkösd vasárnapján felnőtt
tagjaink is konfirmáltak, Bárdos
Roland és ifj. Zsuráfszki Zoltán
személyében. A hónap hittanévzáró
családi nappal zárul május 31-én,
vasárnap, amikor az egész napot
testvéri-családi közösségben tölt-

hetjük kötetlenebb formában,
immár második esztendeje. S az élet
nem áll meg, készülünk a nyári
táborra is! 
Mindezek mellett jó reménységünk,
hogy az élet jelei nem állnak meg a
templom és a gyülekezeti ház
falainál, hanem tovább áradhatnak
mindazokra, akik ebben részesül-
nek, akik szívükbe engedik és meg-
tartják az Isten szavát.

Kádár Ferenc, lelkipásztor

Nyári tábor
Az idén sem maradhat el a nyári hit-
tanos tábor, melyre nagy szeretettel
várjuk (elsősorban) az 6-13 éves
gyermekeket. A tábor időpontja:
2015. július 6-10. helyszín: a refor-
mátus Gyülekezeti Ház. A jelent-
kezéseket június 14-ig várjuk!
Jelentkezési lap és minden további
információ kérhető, a Lelkészi Hi-
vatal elérhetőségein.

Együtt az Úton – Pünkösd havában

A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

HÍREI

Rendszeres alkalmaink:
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet,

gyermekmegőrzés

E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.

• Tel.: 22/468-519

•Mobil: 20/445 6656

Pántya János és felesége Pap Ilona idén tavasszal ün
nepelték 60. házassági évfordulójukat. Isten éltesse

Őket sokáig. Köszönti őket szerető családjuk.
Házasságot kötöttek: Mezősas(HajdúBihar megye)

1955. 03.26.

“Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom, 
Melyet soha vissza nem kérek, 

Szeress egy életen át úgy, mint ahogy én téged, 
Akkor is, ha megöregszünk, és

Akkor is, ha már nem élek.”
Ady Endre
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Zenekarunk meghívást kapott a sepsiszentgyörgyi Írisz
ház „Outsider Music Fest” fesztiváljára, melyet idén ne-
gyedszer tartottak meg nagy sikerrel. Az Erdélyben
egyedülálló kezdeményezést az idén már fergeteges
fesztiváli hangulat jellemezte. Erdélyi és romániai,
résztvevők mellett idén még több külföldi együttes mu-
tatkozhatott be. Több mint nyolc órás műsorfolyam az
oda betérő járókelőknek és   fesztivál résztvevőknek tar-
talmas kikapcsolódást nyújtott. Zenekarunk szinte már
társszervezőként segítette a partnerszervezet fesztiváli
munkáját. Fellépésünket az Eurovíziós dalfesztiválon
Romániát képviselő énekesnője ( Paula Seling )követte,
aki szívesen kameránk elé állt egy fotózásra.

Az egy hetes erdélyi turnénk ezután következett, több
helyszínen hét koncertet tudhatunk magunk mögött -
Sepsiszentgyörgy, Brassó, Oltszem, Kézdivásárhely,
Marosvásárhely, Nagyvárad. A helyszínek sok-
színűségéből adódóan többféle műsort tudtunk
összeválogatni. Bemutathattuk gyermek,- Country-

műsorunkat, református közösség számára összeállított
dalainkat. Fellépéseinket nagy lelkesedéssel fogadták,
és velünk együtt énekeltek, ami bátorítást adott s
lelkesítette a sérült embertársainkat foglalkoztató szer-
vezeteket a hasonló színvonalas, örömöt adó zenei
képzés bevezetésére, együttesek megalakítására.
Örülünk, hogy Tordas jó hírnevét öregbíthetjük.

Tordasi Szivárvány

Erdélyben ismét a Tordasi Szivárvány 

A SZOCIÁLIS OTTHON HÍREI

Sztrányai Miklós György

Édesanyám Tordason
Május első vasárnapján,

Minden magyar legszebb szaván, 
Tied szívem, s minden hálám:

Édesanyám!  Édesanyám!

Édesanyám Tordason,
Nincs már ott az udvaron, 

A rendelő ablakában,
A kismamák fókuszában,

vagy térdelve virágágyban.

Nem az ágyban, földben fekszik,
Édesapám mellett nyugszik,

A tordasi temetőben,
Emlékünkben, a szívünkben.

“Nyár van nyár, röpke lepke száll virágra, zümmög száz bogár.”



Szakosztályunk az elmúlt idő-szak-
ban számos versenyen képvisel-

tette magát, ahol sportolóink
(judokáink) nagyon szép ered-

ményeket értek el.

Február.28  Nemesvámos
Veszprém Megyei Diák olimpia
Kleman Noémi I.hely
Landenberger Ábel I.hely

Március 21. Baja
Bácska kupa
Landenberger Ábel  VII. hely

Március 28 Veszprém
Domonkos László emlékverseny
Tóth Boglárka I.hely
Tóth Levente III. hely

Április 4 –Gyomaendrőd
Rittex kupa
Landenberger Ábel I. hely

Április 11 Budapest
Serdülő A diákolimpia országos döntő
Landenberger Ábel IV. Hely

Április 18 Domaszék
Tökmag Kupanemzetközi gyerek verseny
Tóth Boglárka V. hely
Tóth Levente VII. hely

Május 3. 
Budapest Kupa nemzetközi verseny 
(17 ország 140 klubja nevezett)
Landenberger Ábel  VII. hely 
A domaszéki „Tökmag kupa” nemzetközi gyerek

versenyen, Lövei Vilmos és Lövei Dániel-óvodások első
megmérettetésükön vettek részt. Mindketten nagyon
ügyesen, bátran küzdöttek és emlékéremmel tértek
haza.

Május 9én szintén újonc versenyzőkkel vettünk részt
a Közép Magyarországi Régió Judo Szövetsége által
Kerepesen megrendezett utánpótlás versenyen. Újon-
caink itt is nagyon ügyesek, bátrak voltak és innen is
mindenki éremmel tért haza.
Szabó Csaba (óvodás) II. hely
Szabó Levente (2. osztályos) III. hely
Krepuska György (5. osztályos) II. hely

Szakosztályunk nevében mindannyiuknak gratulálunk.

Kalamár Domokos testnevelő tanár/edző
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A SPORTEGYESÜLET HÍREI

JUDO  CSELGÁNCS



a tordasi önkormányzat lapja 2015. jÚNIUS                                                  tordasi kisbíró

15

Teniszpályáink április első hetében elkészültek. A
néhány, viharos széllel érkező hidegfront nem tett jót a
pályáknak de pótoltuk a szél által elsodort finom
salakot.
Május 9-én rendezte szakosztályunk szezon nyitó
versenyét. Napsütéses időjárás mellett, kiválóan
előkészített játéktér várta a versenyzőket. Tordasról -
Nánási Attila, Pántya Bertalan és János, Tóth Gábor - ,
Martonvásárról, Érdről , Fehérvárról és Dunaföldvárról
érkeztek résztvevők.
A két csoportban nyolc gémig tartó meccseken min-
denki legalább 4 mérkőzést játszott , a végén a csoport
elsők játszhatták a döntőt.
A csoport második helyezettjei a harmadik helyet sze-
rezték meg, Pántya Bertalan és Tóth Gábor. A döntőt két
fehérvári játékos vívta normál 6-os szettekkel. A közel
másfél órás küzdelemben Szűcs Bence győzött 6/1, 2/6,
6/1 arányban Horváth Márk ellen.
A győztes jutalma a sukorói Boglya Csárda által felaján-
lott kétszemélyes vacsora meghívója és érem volt, míg
a második helyezett a MEDITAX-TORDAS KFT masszázs

utalványát nyerte meg. A többiek tárgy jutalomban
részesültek.
A SPORT Büfében elfogyasztott közös ebéd „10-es” osz-
tályzatot kapott.
Győr, Szentendre és Szeged után Tordason kerül
megrendezésre június első szombatján a
XI. MANAGER OPEN páros verseny sorozatának
selejtezője. A tavalyihoz hasonlóan népes mezőnyre és
remek mérkőzésekre számíthatunk !
http://www.manager.org.hu/xi-manager-open-ki-
irasa.html

Tóth Gábor

MEGHÍVÓ
a 2015. évi Országos Menedzser Teniszbajnokság

XI. Manager Open regionális versenyére

Helyszín: Tordas, Teniszklub Budapest, Székesfehérvár között félúton
Időpont: 2015. június 6. 9.00 órától
A bajnokság fővédnöke: Taróczy Balázs
Versenyigazgató: Hámori Tamás
A verseny védnöke: Juhász Csaba polgármester
Versenybíró: Fehér Sándor 30-93-95-017
Nevezés: a helyszínen 9.00-9.30
Sorsolás: 9.30
Nevezési díj: 5 000,-Ft/pár 4 000,-Ft/pár a Menedzser Szövetség tagjainak
Versenyszám: Nyílt páros, azaz férfi, női és vegyes párok is indulhatnak, amennyiben a pár legalább
egyik tagja menedzser, felső-közép vezető, irányító ill. vállalkozó, a másik pedig amatőr játékos.
Lebonyolítás: Csoportokon belül körmérkőzés, a táblán már egyenes kiesési forma. A mérkőzések
2 nyert játszmára, a játszmán belül 4 nyert játékig mennek. Korábbi versenyek:
A szervezők vigaszversenyt is terveznek. www.menedzserekorszagosszovetsege.hu
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Tordas SE 2015.
Tenisz Szakosztály

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A kedvező időjárásnak köszönhetően március végén megnyitottuk pályáinkat.
A pályákat csak érvényes, névre szóló „Tagsági kártya “ felmutatásával lehet használni.
A tagdíjak fizetése és pályahasználat időpontjainak igénylése az előző évekhez hasonlóan történik.
Egyéb info: +36-30-93-95-017

Nem változott: Minden játék előtt a pályát meg kell locsolni! Játék után le kell húzni, ügyelve a vonalak épségére!

1. PÁLYAFOGLALÁSI IGÉNYEKET KÉRJÜK 
A meditax@t-online.hu CÍMRE ELKÜLDENI

2. 2015. ÉVI TENISZPÁLYA HASZNÁLAT
DÍJAI
PÁLYA DÍJAK CSALÁDI BÉRLET 30 000,-Ft/ sze-
zon/óra
( PAPA, MAMA, GYEREKEK )
EGYÉNI TAGSÁGI BÉRLET : 20.000,-

TORDAS-GYÚRÓI DIÁK: REGISZTRÁCIÓT
KÖVETŐEN 
2 000,-Ft/család ( 14 éven aluliakat csak szülő re-
gisztrálhat )

ÓRADÍJ: 2.500,- telefonos egyeztetéssel 30-93-
95-017
Tagsági kártya pótlása 500,-Ft

3. PÁLYAHASZNÁLAT SORRENDJE AZONOS
IDŐPONT ESETÉN :

a. SZEZONRA FOGLALT PÁLYA
b. BÉRLET
c. ÓRADIJAS 
d. DIÁK

4. A PÁLYA KULCSA A SPORT BÜFÉBEN 
ELKÉRHETŐ REGISZTRÁLT TAGOK 
SZÁMÁRA.

Viszló Trans Felnőtt
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A falu élete

Az önkormányzatnál dolgozó diákok, Bokros Lídia és Báhidszki Petra beszélgettek a falunk idős embereivel,
milyen volt itt az élet régen. Az érdekes és tanulságos történeteket sorozatban olvashatják az újság hasáb
jain.

Ez a falu megmondom őszintén, kinézetre semmivel sem
volt különb, mint a szülőfalum. Kis elsüllyedt nádtetős
házak voltak nagyobb részben akkor még. Azóta épült ki
így. Én sem ide költöztem, hanem Erdőmajorba. Ott volt
a szolgálati lakás. Ott laktam két évig. Harmadik évben
volt egy lehetőség, osztottak telkeket, és én vállalkoztam
az elsők között építkezni. Sportélet az volt Tordason, bár
én nem vagyok híve. Futball csapata volt Tordasnak is,
Gyúrónak is. A TSZ is szervezett kirándulásokat. Elmen
tünk lovasbemutatókra. Nem nagyon voltak befogadóak
a tordasiak. Meg kellett, hogy ismerjenek közelebbről.
Erdőmajorban is – hogy mondjam – jó magyarosan a fa
natikus nép lakott. Minden, bekerült, bevándorolt, én min
den voltam; hogy idejöttem meggazdagodni. Pedig
ahonnan jöttem, saját lakást hagytam el. Annak az árát
hoztam, nem is költöttem el, hanem mindet betettem
takarékba, és gyűjtöttem hozzá. Aztán a negyedik évben
– ’69ben – már ebben a saját házban laktunk. EL kellett
az embernek fogadtatnia magát. Az iskolában még a gye
rekeket is kifogták. Oda is el kellett menni a tanári karhoz,
és megmagyarázni nekik, hogy merre hány méter. Mert
aki Magyarországnak az egyik szélétől a másikig elment,
az nem bevándorló, hanem magyarországi volt továbbra
is. És ne próbáljanak meg ők odafigyelni a gyerekekre. De
hát ilyen az élet.
52 lakos volt Erdőmajorban. Nagy település volt, Dreher
telep. Most már nem lakik ott, csak egy kertész lakik ott
állandó jelleggel. A lakóházakat is lebontották. Már van
nak hűtőházak, istállók, méregraktár, meg is szűnt az a
település. El van adva maszekoknak. Igen, amikor az
megszűnt, mint lakótelep, ki Gyúróra, ki Tordasra, meg
Tárnokra, összevissza, Martonvásárra vettek lakást vagy
építettek. Kinek milyen tehetsége volt. Igen, ez a
valamikori Hangya szövetkezetnek volt a területe, ami
most Fajtakísérlet. Ez annak volt a területe, de nem ter
meltek semmit, ez olyan dzsumbuj volt itt, rossz volt
nézni. Ki kellet irtani a fákat, a barackot, el volt bur
jánozva. Felosztották, aztán a telket rendbetettük, építet
tünk rá. A szomszédunk meg mi építettünk elsőként,
ketten. Csak a két lakás volt itt sokáig. Aztán fokozatosan
épült be. Mi építettünk új lakást elsőként. Mentek már
előttünk is. De meg volt adva, adtak egy bizonyos
határidőt, hogy rendezze a sorsát, mert ezek a lakások
bontásra kerülnek. Aki, amiben lakott, megkapta bon

tásra. Én is megkaptam a szolgálati lakást. Azokat a laká
sokat mi bontottuk le, a TSZ tagok. És mindenki díjmente
sen elvihette. Csak a fuvart kellett megfizetni, amivel a
felhasználható anyagot beszállították. A megmaradt
faanyagot tetőanyagba tudtam használni. Hát a falait,
azt nem tudtam használni, mert sárvályogból voltak
építve még annak idején. Azok ott mentek tönkre. Csak a
faanyagát meg a tetőanyagát, palát, cserepet, ki milyet
kapott meg; abból tudtunk hasznosítani. Amit nem
tudtunk a lakásba hasznosítani, az a melléképületbe még
jó volt. A faanyagot is, ami a lakásba nem felelt meg, volt
sertésistállónk, tyúkólunk, fatárolók, azt építettünk belőle. 

17 évig én vidéken egyszer-kétszer voltam. Furcsa volt
az egész. Például egy esetet: bementünk a gyárba. Mert
ott reggel hattól kettőig, kettőtől tízig, tíztől reggel hatig
volt a munka. Hol itt, hol ott. Akkor bementünk, és én
nem voltam hozzá szokva ahhoz, és ott sokan, hogy ott
iparkodjunk, mert jön a vonat. És ez volt az egyik leg-
nagyobb rossz, hogy mindig sietni kellett, hogy nehogy
lekéssük a vonatot, mert csak két óra múlva jön a másik.
Szóval ez egy furcsa dolog volt, nekem legalábbis. Meg
az egész. Valahogy más volt ez. Hogy melyik volt a jobb?
Nem tudom. Ebben is van jó, abban is van jó.

A régi és a mai élet

Először is az, hogy fiatalon dolgoznom kellett, a szer
vezetem ahhoz igazodott. Mert olyan teher volt fiatalon
is az ember vállán, hogy ki kellett fejlődjön a lába, min
dene. Mert mi van most. Mindenki óvja a gyerekeket
mindentől. De ha nem fejlődik fiatalon a szervezet,
idősebb korban már nem tud. Én talán annak is köszön
hetem, hogy szerettem játszani, most sportnak hívják. És
dolgozni kellett. Ahogy mondtam, fiatalon már minden
reggel menni kellett. Elég korán dolgozni kellett, elég
nagy teher volt a fiatalon, de sosem voltam elkeseredve.
Bíztam a Jóistenben. Édesanyám vallásos volt, mindig
mondta, hogy majd a Jóisten megsegít bennünket.
Szegények voltunk, de mindig volt elég. És én mindig azt
mondom most is, hogy nagyon sokan ágálnak, hogy kell
hittant vagy erkölcstant tanulni a gyerekeknek. De ha fi
atalon nem neveljük bele a gyerekbe a tízparancsolatot,
akkor mi lesz. 
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Mert fiatalon lehet. Én még mindig emlékszem arra, amit
ott tanultam. Az én unokám is azt mondta, amikor
kérdeztem, hogy megkereszteltee a gyereket, hogy nem,
majd mikor nagyok lesznek, tudják majd; ne avatkozz
bele, Papa. Mert ha egy fát is nem nyesegetünk, abból
bokor lesz. Ez mondjuk végigkísért az életemben, hogy
sosem voltam elkeseredve. Tulajdonképpen az idegrend
szer teszi tönkre az embert. Aki nincs kibékülve önmagá
val, az nagy bajban van. Én például a Márvány utcában
megyek ’44 karácsonyán. Az egyik ismerősöm volt ott, azt
kerestem. Nagyon lőttek már akkor a Déli körül, nagyok
voltak már a harcok. Sosem felejtem el, megállok, hát
ranézek, mintha szóltak volna, de nem láttam senkit. Egy
pillanat volt, tudja, megáll az ember, nézelődik.  Előttem
tíz méterre leesett egy akna. Ha ez a hang nincs, akkor
engem eltalált volna az akna. Vagy ha a sorozásra az
orvos hadnagy azt mondja, hogy ez semmi – mert én
hastífuszban voltam ’36ban. Nyolc hétig feküdtem. Akkor
még nem vittek kórházba; ha megmarad, megmarad, ha
nem, nem. Negyvenkét fokos lázam volt. Sosem felejtem,
a Varga doktor volt itt akkor. Mindig pépeset kellett
ennem, mert a belek sebesek voltak. 
Hogy mitől kaptam el, nem tudom, de már előtte mindig
olyan belső égésem volt, jártam a kerteket; hideg ká
posztáknak torzsáját levagdaltam, azt eszegettem, olyan
égésem volt. Elkaptam ezt a hastífiszt. Mivel gyerek
voltam, felkeltem 8 hét után, elkezdtem a gyerekekkel ját
szani, de újra kellett tanulnom menni. Azt mondta az
orvos, hogy belső trombózist kaptam valamelyik érben,
ezért ez a lábam mindig vastagabb volt, mert sosem
apadt le tökéletesen. Az orvos mondta egyedül a sorozá
son, hogy fiam, neked mélyvénás trombózisod volt, nem
javasolom a fegyveres szolgálatot; elküldtek munkára. Ez
volt a szerencsém. Ha ez azt mondja, hogy ez semmi, jó
leszel golyófogónak, akkor vége. Így menekültem meg;
valaki mintha mindig vigyázott volna rám. Ezt nem lehet
elmondani. 

Eljártunk konferenciákra, ami nagyon lélekmegnyugtató
volt, a Biblia szavait tanították, és azt, ami meg van írva
a mai időkre a Biblia járásában. Hogy ilyen gonoszság
lesz, ilyen időjárás lesz, meg minden sokféle. A jelekből
ítéljetek, azt írja a Biblia. Hogy mind rosszabb lesz az
emberiség is, meg az időjárás is. Mert az emberiség be-
leavatkozott az időjárás menetébe. És nem tudjuk, hogy
milyen rakéták járnak a levegőben. Mert ne gondoljuk
ám, hogy tiszta a levegő. Ez a nagy ellenségeskedés is,
ami folyik az emberiség között, hát hány helyen van
ilyen háborúskodás!Pusztítják, ölik egymást. Hát miért?
Az is ember, annak is élnie kell. És ez is meg van írva,

hogy bekövetkezik, és mind több lesz, mind több lesz;
súlyosabb lesz. A szeretet meg kihal. Az meg nincsen.
Békesség nincsen. Hát hány ember ilyen a bevásárláson
vagy akárhol meg lehet látni; hát ettől tartózkodni kell.
Idegesek. Még beszédben is némelyik ember; ha ő akar
beszélni, és közbevágnak, már robban. Szóval nincs
békessége az emberiségnek. Ez pedig nagy baj, aki nincs
békében, annak minden tekintetben rossz. Nem, nem is
volt gyógyszertár, talán még orvos se volt. Mert hát házi-
lag voltunk ellátva. Meleg vizes borogatás, ha valakinek
valamije fájt; meg masszírozták valamilyen kámforos
zsírral azt a testrészt, ami fájt. Ilyenek voltak; házi or-
vosságok. Kórház volt, vagy hát volt, csak nem volt rá
szükség. Mindenhogyan egyszerűbb volt, ebből is lehet
tapasztalni, hogy nem volt az a vegyszeres, mérgezett
élet, mint ami ma van. A vízben, levegőben, ételben, min-
denben van valami vegyszer. Emlékszem, kint a kertben
dolgoztam, a bögöly rászállt a trágyára, aztán rászállt a
gyümölcsre. Szóval megfertőzte. Azelőtt is voltak
ilyenek, de nem ilyen mértékben, mint ma. Jobban vi-
gyáztunk a tisztaságra. Ma meg ez a sok hulladék!
Szemétszállítás a faluban? Ilyen nem volt! Ma meg annyi
összejön; az a sok szemét hova kerül? Akkor nem volt
szemét! Műanyag abszolút nem volt, ami meg trágya
volt, ment a trágyával a földbe, le lett szántva. Úgyhogy
nem volt hulladék. Papírral meg tüzeltünk. Begyújtásnál
felhasználtuk az újságot. Mit mondjak, akkor nem volt
más szemét. Nem kellett szállítani. A vasakat meg levit-
tük az ócskavasashoz Martonvásárra. 
Akinek volt ilyen hulladéka, összegyűjtötte. Egyszerűbb
volt, és egészségesebb. Teljesen ki volt cserélve az em-
beriség. Meg egymáson segítettünk. Higgadtabb volt.
Ugyanolyan mindenben, mindennapi életben, de az
ember nyugodtabb volt, és felebarátibb szeretettel
voltunk egymás iránt. Azt nem lehet úgy elmondani. El-
mondani ellehet, de megélni kellett. És mi megéltünk.
Kint hagytunk akármit a határban, mikor gazdálkodtak
a szüleink, a mezőgazdasági gépeket, és senkinek nem
vittek el semmit sem. Ma meg a bezárt lakást feltörik, és
elviszik a dolgokat. Ez mond valamit. Ma teljesen
lelketlen világban élünk. A gyümölcsünk - szőlőnk volt
– soha nem lopták el. Vagy akármilyen gyümölcsöt a
határba, pedig senki nem őrizte. Voltak csőszök; de a
csősz ha arra volt, nyugodtan elvihették volna. Nem bán-
tották. Volt lelkiismeret, meg szív. Nem az enyém, semmi
közöm hozzá. Ma már ez sajnos el van vakulva. Nagyon
sajnos.
A templomban az élet otthonosabb, és szeretetteljesebb
volt. Az ember a közösségi életben is otthon érezte
magát.
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Sőt, vágyott oda az ember, az alkalomra. Ott egy kis sze-
rény terített asztalnál elbeszélgettünk, meg miegymás.
Az akkori szerény étkezési szempontokból, ki-ki sütött
ezt meg azt, meg és hozta oda. De akkor volt előadás is,
ugye. Igen, és annak az emlékeivel tértünk haza, amit ott
kaptunk. Nyugtató, nevelő volt. ezt tudom így mondani
róla. Hogyne! Már iskolába is amikor jártunk, a tanítás
előtt fel kellett állni, és imádkoztunk. Meg mikor a
tanításnak vége volt, akkor is fel kellett állni, és imád-
kozni. Reggel kérni az Isten segítségét, utána meg hálát
adni azért, amit tanultunk. Példát mutattak minden
tekintetben nekünk. Szóval nemcsak beszéltek, hanem
azt is vitték végbe. A mai ember meg sajnos – még a nagy

emberek is – sokat beszélnek, de nem cselekszik azt. Ezt
ti is tapasztaljátok. Ígérnek, de nem cselekszik. 

Azért mondom nektek, én olyan ember vagyok, hogy
mindig visszakapom valahonnan a szeretetet. Ez éltet
engem, hogy szívesen adok, egész életemben így volt.
Olyan érzésem van, hogy én nagyon szerencsés vagyok,
mert nem onnan kapom vissza, ahova adok, de mindig
kapok valahonnan szeretetet és figyelmességet. Nekem
mindennél többet ér, amikor egy kis figyelmességet, sze
retetet kapok. Az életben ez a legszebb a világon, ezt ne
felejtsétek el soha, hogy mennyit jelent, ha egy kicsike ked
vességet kap az ember. 

Petercsák György vagyok, Sátoraljaújhelyben születtem
1982-ben. Középiskolai tanulmányaimat a sátoral-
jaújhelyi gimnáziumban végeztem, majd 2003-tól, a
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után
határőrként dolgoztam 2008-ig. Ezt követően, a
határőrség integrálódása után kerültem a rendőrség
kötelékébe és a Tiszaújváros Rendőrkapitányság,
Bűnügyi Osztályán nyomozó beosztásban láttam el szol-
gálataimat. Az elmúlt időszakban lehetőséget kaptam
arra, hogy Tordas településen körzeti megbízott

lehessek így 2015. május 1-től itt
dolgozom. Munkámat mindig
legjobb tudásom szerint, lelkiis-
meretesen végzem. Fontosnak
tartom a lakossággal való jó kapcsolattartást, ami nem-
csak munkám legfontosabb eleme, hanem egy helyi
közösségben történő együttélés legfontosabb része is.
Nagy örömömre szolgál, hogy Tordas körzeti megbízott-
ja és egyben lakója lehetek.

Tisztelettel: Petercsák György r. törzszászlós

TORDASON 1 is elérhetővé vált a védőnői
méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szol-
gáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év
közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel
egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor,
így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a
várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós
projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői
méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy
javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzá-
férhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos

nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve
nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen
fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor ered-
mények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végzem
csütörtöki napokon 9 – 14 óra között. Jelentkezni lehet
a védőnőnél személyesen a tanácsadóban, vagy a 06-30-
312-76-72 telefonszámon. 
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanács-
adónkat. Ha kapott meghívólevelet, várom jelent-
kezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.

Nagyné Schubert Réka védőnő

Védőnői méhnyakszűrés Tordason

Tordas körzeti megbízottjának bemutatkozója

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

VÉDŐNŐI HÍREK
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