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PROGRAMOK
Dec. 1.
V - 16:00
Dec. 7.
Szo - 7:00
Dec. 8.
V
14:00-tól

Dec. 15.
V - 16:00
Nov. 22.
V - 16:00

Első adventi
gyertyagyújtás
Tordasi piac

Második adventi
gyertyagyújtás,
adventi vásár,
programok
a Sajnovics téren
Harmadik adventi
gyertyagyújtás

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT,
HANGYA MŰVHÁZ!

Negyedik adventi
gyertyagyújtás

4. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK! TESTÜLETI
ÖSSZEFOGLALÓ
Nagy lendülettel indult meg a munka a képviselőkkel,

hiszen az október 28-ai alakuló ülés óta kéthetente
ülésezik a testület. Mivel a képviselők többsége új,
és korábban kevésbé tájékozódott, első kézből szeretnének hirtelen mindenről tájékoztatást kapni. Ez
nem kevés többletmunkát igényel a meglévő projektjeinken és a működésen felül, de igyekszünk minél
hamarabb eloszlatni az ilyenkor szokásos bizalmatlanságot. Közös feladatunk a település irányítása, az
itt élők maximális kiszolgálása és segítése, Tordas
javának keresése és megtalálása. Ehhez kell mindan�nyiunknak hozzátennie a legjobb tudását, és együtt
dolgozni. Az idő és a tettek fogják megmutatni, hogy
kik azok, akik valóban ezt szeretnék.
Mivel az új utcában - mely a Széchenyi nevet kapta
- elfogytak a telkek, a testület megkezdte az utca
másik oldalán is a telkek kialakítását. Ehhez megvásárolta a szükséges földterületet. Az új telkek 22,5 m
szélesek és 40 m hosszúak, így 900 m2-esek lesznek.
A gázhálózat megvalósítása után, a tervek szerint
tavasszal kiépítenénk a köves utat is.
Döntöttek a képviselők a művelődési ház átépítéséről is, így januárban elkezdődik ott is a munka. Ennek
befejezése után történik a nyertes pályázatból még
hátralévő eszközök beszerzése. Nagy ütemben halad
és a végéhez közeledik az Agrárlogisztikai Központ
építése is. A tervek szerint jövő év elején már beindulhatna a termelés is. Ehhez azonban még meg kell
építeni a csatorna csatlakozását, a végleges áramhálózatot és az épület körüli terepet is rendezni kell. Mint
már korábban írtuk, konyhakészen fognak ételeket
szállítani a megrendelőknek, melyhez elsősorban a
környékbeli termelők alapanyagait használnák fel.
Nem csökken a munkája a kis létszámú karbantartói brigádnak sem. Amit eddig többen csináltak, azt
most négyüknek kell megoldaniuk. Az Egészségház
udvarán lévő garázs ajtajának átalakításán és a kisebb
karbantartásokon kívül, ilyenkor ősszel is sok munkát
ad a természet. Ezen felül a sikeres pályázatunknak
köszönhetően, 25 lakosnak hordták ki a fejenként 2,5
m3 tűzifát, mely összesen 63 m3 volt. Elkezdődött a
téliesítés is, előkészítették a gépeinket a téli üzemre.
Megérkezett a megrendelt só is, bár kevesebb fővel
lassabban fognak tudni végezni majd az esetleges
hóeltakarítással.
Rövidesen itt az év vége, előtte azonban négy hét
várakozás előzi meg a karácsony ünnepét. Használjuk fel ezt az időt arra, hogy megtisztítsuk a szívünket, adjunk hálát az életünkért és okozzunk minél
több örömet másoknak!


Juhász Csaba polgármester

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-én tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
elfogadta a Tordas Községért Közalapítvány 2018. évi
beszámolóját
 elfogadta Tordas Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetésének I. félévi beszámolóját
 módosította Tordas Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetését
 a Szociális Bizottság kiegészítő javaslataival módosította a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
szóló rendeletét, így az igénybevétel feltételeként nagyobb jövedelemhatárokat állapított meg
 a következő ülésre halasztotta az öreghegyi szemétszállítással kapcsolatos rendelet módosítását
 az óvodavezető kérésére döntött az intézményvezető-helyettes pótlékáról
 döntött 3 új kérelmező telekvásárlásáról és felhatalmazta a polgármestert a szerződések aláírására
 döntött egy korábbi telekvásárlási kérelemmel kapcsolatos döntés visszavonásáról és a kérelem elutasításról
 döntött a 608/1 és a 608/2 hrsz-ú ingatlanok – rendezési terv szerinti – belterületbe vonásáról
 megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait
 nem napolta el és nem támogatta az Egészségház
„Zöldkereszt Egészségház” elnevezését
 elfogadta a Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2020-2034. évi Gördülő
Fejlesztési Tervét
 egy hónappal meghosszabbított egy lakásbérleti szerződést
 döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be a
Magyar Falu Program keretében a „Kistelepülések
járda építésének, felújításának anyagtámogatására”
5 millió Ft értékben
 döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be a
Magyar Falu Program keretében a „Önkormányzati
tulajdonú utak felújítására” 15 millió Ft értékben
 döntött az új utca másik oldalán lévő két telek (hrsz.:
257/86, 257/87) megvásárlásáról
 döntött egy rendkívüli ülés összehívásáról
 a Pénzügyi Bizottság javaslatára támogatta a polgármesternek a beruházásokkal kapcsolatos éves munkájáért az egy havi bérének megfelelő jutalmát


Tordas Község képviselő-testülete a 2019. szeptember 4-én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő döntést hozta:


2

döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be a
TORDASI

KISBÍRÓ

—

2019.

december

Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztésére” 30 millió Ft értékben
Tordas Község képviselő-testülete a 2019. szeptember 10-én tartott rendkívüli testületi ülésén a
következő döntéseket hozta:
úgy módosította a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló rendeletét, hogy Öreghegyen a kukásautóval nem megközelíthető helyeken – az előzetes
egyeztetés szerint - gyűjtőpontokat alakít ki, és ennek
működését egy év múlva felülvizsgálja, valamint a
lomtalanítást házhoz menően engedélyezi
 a Teremtőkert Egyesület kérelmével kapcsolatban tárgyalás megkezdéséről és előzetes szerződés elkészítéséről döntött
 megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal élelmezési tevékenységéről készült belső ellenőri jelentést és intézkedési terv készítését írta elő a fennmaradt problémák
megoldására
 elfogadta a Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2020-2034. évi módosított Gördülő Fejlesztési Tervénét


Tordas Község képviselő-testülete a 2019. szeptember 20-án tartott rendkívüli testületi ülésén a
következő döntéseket hozta:


elfogadta a Tordas-Gyúró-Kajászó víziközmű rendszer
2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervét

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. szeptember 24-én tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2018. évi adózási tevékenységéről szóló beszámolóját
 döntött arról, hogy az Önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati


Ösztöndíjrendszerhez
 döntött egy önkormányzati lakás kiutalásáról
 egy pontban kiegészítette, majd elfogadta a 2014-2019.
évi gazdasági program értékelését
 döntött néhány öreghegyi utca nevéről
 elfogadott két telek vételi ajánlatot
Tordas Község képviselő-testülete a 2019. október
28-án tartott alakuló ülésén
a Helyi Választási bizottság elnöke beszámolt a választás eredményéről
 a megválasztott képviselők és a polgármester letették
az esküt és átvették megbízólevelüket
 módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, amelynek értelmében egy bizottságban minimum
3 tag lehet
 megalakult a Pénzügyi és a Szociális bizottság
 a Pénzügyi bizottság nem képviselő tagja esküt tett
 a Testület a tagjai közül alpolgármestert választott
 döntés született a polgármester jogszabályoknak megfelelően előírt jövedelméről és juttatásairól
 döntés született az alpolgármester, a képviselők és a
bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól. Az
alpolgármester továbbra is társadalmi megbízatásban,
juttatás nélkül látja el a feladatait, a képviselők és a
bizottságok tagjai az önkormányzat rendelete alapján
továbbra is juttatás nélkül látják el a feladataikat
 felkérte a Testület a jegyzőt, hogy készítse el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását
 a Testület kiutalta az egyetlen üresen álló bérlakását
 eladásra került az utolsó két önkormányzati telek a
Széchenyi utcában
 módosította a 2019. évi munkatervét, amelynek értelmében az idei évben még 3 testületi ülés lesz


A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók a
http://www.tordas.hu/testuletiulesek.html oldalon

ÚJ TŰZOLTÓAUTÓ
TORDASON
A Martonvásári Önkéntes Tűzoltóegyesület jóvoltából egy új kisebb tűzoltóautó kerül Tordasra,
melynek a helye az Egészségház udvarában levő
garázsban lenne. Ehhez ki kellett ürítenünk a
helyiséget és meg kellett nagyobbítani az ajtaját.
Ezzel sokkal gyorsabb lehet a tordasi önkénteseknek az esetekhez való kijutása.
Köszönjük!
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

„Lúdas Matyi” előadás
Boka Gáborral és a tordasi gyerekekkel
az I. Ludas Tordas rendezvényen

Teltház, zseniális kis művészek „a világot jelentő tordasi deszkán”
vasárnap délután a művelődési házban. Köszönjük valamennyi közreműködőnek és a kedves közönségnek a fergeteges hangulatot, valamint
a műsort követő közös lámpás, fáklyás felvonulás élményét! Gyerekek,
felnőttek, családok - így volt teljes, együtt!

Boldog születésnapot,
Hangya Művház!
Hálával tartozunk Önöknek, Nektek, hogy november
22-én, magyar virtussal, teltházzal, pezsgővel és tortával,
közösen ünnepelhettük a Hangya Művelődési Ház 80.
születésnapját (november 5.)!
Köszönet a kedves közönségnek a folyamatos, nagy
létszámú részvételért, a csodálatos hangulatért, a belénk
és programjainkba vetett bizalomért, a European Operett
Társulat művészeinek Pohly Boglárkának, Jenei Gábornak és sztárvendégünknek, Kállai Borinak a fergeteges
produkcióért, közreműködésért, továbbá Juhász Csaba
polgármester úrnak és az Önkormányzatnak a mindenkori támogatásért, a megjelent képviselők részvételéért,
valamint kiemelt köszönet Tessely Zoltán miniszterelnöki
biztos, országgyűlési képviselő úrnak, hogy elfogadva
meghívásunkat, megtisztelte jelenlétével a jeles eseményt!
Külön köszönet a fotókért Milichovszky Emőkének, a
tortán lévő képért Kunsági Kingának, illetve Báhidszki Petrának az igényes megjelenésekért, plakátokért, grafikákért!
Az elmúlt 80 évben az intézmény falai között valaha
dolgozó, valamennyi „kollégánk” nevében kívánunk még
sok-sok évtizedet és kulturális élményt!
 Laci, Anikó, Marci, Ági (HMH)
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ÓVODA

„Peregnek a falevelek,
Ugrándoznak
a gyerekek”
Az ősz színpompás, varázslatos hangulata nyomot hagy
mindenhol. A sok szorgos óvodás a levek gyűjtögetése
mellet szívesen vesz részt udvarunk és veteményes kertjeink gondozásában. Számos ötlet és program valósul meg
a hétköznapjainkban.
Októberben a 1956-os forradalomra emlékeztünk. Az
óvónénikkel együtt a gyermekek elhelyezték a kopjafánál
a forradalom emlékére készített jelképeket.
Az állatok világnapja alkalmából Gőgös Zsuzsa Zoológus sok, a gyermekek számára érdekes állattal érkezett
hozzánk. Beszélt életmódjukról, számunkra különös szokásaikról, esetenként gondozásukról. A bagoly, a keselyű,
patkány, a királysikló, egér, süni, galamb, közelsége ámulatba ejtett mindenkit, és még meg is simogathattuk őket.
A Katica csoportosok otthon a családdal közösen kifaragott töklámpásokkal díszítették csoportszobájukat,
mely varázslatos hangulatot teremtett a csoportszobában. Voltak a Tájháznál és ellátogattak a könyvtárba is.
Az egészséghét alkalmával sokat beszélgettünk az
egészséges táplálkozásról, a testünk gondozásáról, a
mindennapi mozgás fontosságáról. Ezen a héten Siket
Éva nagyon érdekes, színes és interaktív bemutatóval
kápráztatta el a gyermekeket a táplálkozással kapcsolatban. Még egészséges finomságot is készítettünk együtt.
Hálásan köszönjük! A Csibe csoportosok október elején
Ilonka néninél jártak szüretelni. Hatalmas kincsekkel
tértek haza. Gáspár Csabához a zöldségesbe mentek
vásárolni, majd élményeiket másnap játékukban felelevenítették. Só-liszt gyurmából zöldségeket formáztak,
melyeket kifestetettek, gondoskodtak az eszközökről, a
szerepekről és kezdődhetett a játék. A gyermekek tekintette, kreativitása mindent elárult az új élményről.
A Nyuszi csoportosok ellátogattak a postára, ahol sok
új ismeretre tettek szert a postán dolgozók feladataival
kapcsolatosan. Ilonka néninél a háziállatok sokaságát
szemlélhették meg. Nagy igyekezettel szemlélik a kör-

nyezet évszakra jellemző változásait sétáik alkalmával.
A Süni csoportosok élete is sok új élménnyel gazdagodott. Sokat gyurmáznak, festenek, táncolnak, énekelnek, tornáznak, számos új mondókát, verset tanulnak,
érdekes meséket hallgatnak. Magvakkal tyúkocskákat
díszítettek, gesztenye babákat és zöldségekből figurákat
készítettek, és gyönyörű piros almákat festettek egészség
hetünk alkalmával.
Szeretném megköszönni Dudásné Anikónak és Varga
Attilának, a darazsak elleni védekezés lebonyolítását, valamint köszönjük az Önkormányzatnak és az
önkormányzat munkatársainak segítség nyújtását a
mindennapokban.
Ismét búcsúznunk kell egy kedves kollégánktól.
Ujszásziné Antal Ildikó pedagógusi munkáját a tordasi
óvodában kezdte meg. Innen került a martonvásári
Pápay Ágoston Iskolába, ahol mint nevelőtanár kezdett
el dolgozni. Útja azért vezetett az iskolába, mert érdekelték a sérült, mássággal élő emberek, ezt a munkát
kihívásnak érezte.
Tanítványait saját gyermekeiként szerette, kirándulásokat, táborokat, élményt adó programokat szervezett
számukra. Kiemelt figyelmet fordított a komolyan hátrányos helyzetben élőkre, megpróbálta útjukat az iskolán
kívül is, és iskola után is figyelemmel kísérni.
Szakmai munkáját folyamatosan fejlesztette, oligofrén
pedagógiai végzettséget szerzett, zeneterápiás személyiségfejlesztő továbbképzésre járt, Ayres-terápiába ásta
bele magát. Tudását örömmel megosztotta az érdeklődő
kollégákkal, bárki fordult hozzá kérdéssel, kéréssel, mindig nyitott volt a válaszra, segítségadásra.
Munkáját minden esetben a szakmai felkészültség, és a
tanítás, a gyerekek iránti tisztelet jellemezte.
Kedves Ildi néni!
Nem kívánunk Néked aranyat, ékeket,
csak napsugaras, mosolygós életet,
gyermekeidben és unokáidban legyen örömed,
az Isten áldása kísérje minden léptedet!
Szívből kívánjuk ezt mi Neked!
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ADVENT CSENDJE
Hangzavar vesz körül. Életünk monoton zakatolása mellett betölti fülünket a bevásárlóközpontokban felhangzó
karácsonyi dallamok kavalkádja, adventi vásárok nyüzsgése, black Friday tülekedése, karácsonyi műsorok sokasága. Zajos készülődésünk, zajos ünnepünk van. Csodálkozunk, hogy nincs békesség, hogy az ünnep nem hozza
el azt, amire leginkább szükségünk volna? A legfontosabban hagyjuk ki életünkből: a csendet, az Advent Csendjét.
Egy idő után talán rájövünk: a zaj igazán nem is kívülről fakad. Azért ilyen zajos a külső, mert bent, a lelkünkben is hangzavar uralkodik. Belül nincs nyugalom, belül
nincs békesség, belül hiányzik a csend, és lelkünknek ez
a békétlensége mutatkozik meg a mindennapokban és
ünnepünkben is.
A legfontosabb hiányzik az életünkből, de ilyenkor,
advent csendjében érkezik, érkezhet meg mihozzánk
is. „Csak Istennél csendesül el lelkem” - olvassuk a 62.
zsoltárban. Egyedül Isten az, aki a közénk érkező Fia,
Jézus által a belső megnyugvást, lelki békességet adhat
számunkra. A belé vetett hit csendesíti le bennünk a hangosságot, indulatot, a lélek belső háborgását. Az ő érkezésével lesz igazi bennünk és körülöttünk is advent csendje.
 Kádár Ferenc, lelkipásztor

EGYHÁZAK

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÜNNEPI ALKALMAINK
Nov. 28-30.

18 óra

Adventi hitmélyítő alkalmak

Dec. 1.

10 óra

Adventi úrvacsora
és teológusnap

Dec. 24.

16 óra

Szentesti családi istentisztelet

Dec. 25. és 26. 10 óra

Ünnepi úrvacsorás istentisztelet

Dec. 31.

18 óra

Óévi hálaadó istentisztelet

Jan. 1.

10 óra

Újévi istentisztelet
és szeretetvendégség

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet
Kedden: 18 óra – Bibliakör, 19 óra – Énekkar
Szerdánként: Szolgálók órája és Imaóra
Szombaton: 9 óra – Konfirmáció

ELÉRHETŐSÉGEINK
Kádár Ferenc, lelkipásztor
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Karácsonykor nem egyszerűen a szeretetet
ünnepeljük, hanem „a” Szeretetet

Csöndes napok jönnek. Sötét hajnalok, roráték ideje, a várakozás hetei.
„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és
elcsendesedjen bennem és mindenkiben...”
„Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilva hamva, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis
falusi templomok felé, és teli torokkal énekeltetitek az »Ó,
fényességes szép hajnal« kezdetű ódon adventi éneket. A
nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb
és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön
valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a
világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt.”
(Kosztolányi Dezső)
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A karácsony valóban a szeretetről szól, de nem akármelyikről. Benedek pápa is felveti a kérdést (Deus caritas est):
szeretjük a pizzát, a kutyusunkat, a családunkat és Istent
is – de ezek mind egyforma szeretetek? Vagy egymás
mellett vannak? Karácsonykor nem egyszerűen a szeretet
ünnepeljük, hanem „a” Szeretetet. Ezt még a keresztényeknek is meg kell gondolniuk, mert előfordulhat, hogy ők is
csak az emberi szeretetet ünneplik. Észrevétlenül is azt
gondoljuk, hogy akit szeretnek, van családja, nem gyászol,
nem vált el, annak jó karácsonya van. S akit elhagytak, aki
magányos, aki gyászol, annak nincs jó karácsonya. Ha így
beszélünk, ugyanott vagyunk, mint a pogányok… Pedig
jó karácsonya mindenkinek van! Mert elsősorban nem az
egymástól kapott szeretetet ünnepeljük, hanem a Szentháromságtól felénk forduló agapét. Így ne legyen önelégült,
aki tobzódik a jó szeretetkapcsolatokban, s ne keseredjen
el, akinek ez hiányzik: az ünnep nem erről szól. Az ünnep
közepében szelíden az isteni szeretet pulzál. Akinek volt
már borzasztóan rossz karácsonya, s felsejlett a szívében,
hogy „mégis” megszületett, és „mégis” ünnepelhetünk, és
7

„mégis” van értéke az életnek, az sejthetett meg sokat a
karácsonyi öröm mindent átütő szelíd erejéről.
Karácsonyi ünneplésünk kultúráját ehhez kellene igazítanunk. Ebben elsősorban a legeslegfontosabb, hogy találkozzunk ezzel az elénk siető Istennel: szertartásra menni, szentáldozásban egyesülni Vele, csöndben térdelni a jászol előtt.
Aztán fontosak a szeretteink: a minőségi együttlét, amikor
időzünk egymásnál, van idő ránézni értékeinkre, közös
élményeinkre. Ehhez kellene igazodnia az ajándékainknak
is: nem gondolom, hogy fakírként minden ajándékozást el
kellene vetnünk. Az ajándékokat mindenki szereti, s jó adni
és kapni is. Teológiailag a fakír lét, a rigorista világmegvetés nem igazolható! Szabad egy jót enni, játszani, nagyokat
nevetni! Persze az ajándékaink legyenek transzparensek az
ünnep lényege felé, legyenek személyesek, legyen egy kultúrájuk – akkor az megóv a pénzközpontúságtól.
A karácsonyban nagyon szeretjük a békességet is. Olyan
jól esik odatérdelni a jászol elé, csöndben lenni a nagy éjszakában, olyan jó odabújni Istenhez! Nem kérni, számolni,
bocsánatért esedezni, bűneim (válásom, függőségem)
miatt szégyenkezni, hanem csak úgy odabújni Istenhez. A
karácsonyi békesség csodajó érzés! Ám a békesség fogalmát meghamisítjuk, ha nem vesszük észre, hogy ez a béke
nem csak átölel, hanem küld is: a Gyermek egy szikra, aki
lángra akar lobbantani minket! A betlehemi csönd megerősítés a szeretetben, aztán küldés a világ küzdelmeibe!
A karácsonyban van békesség és „puskapor”, dinamika,
szikra, küldés is.
(Papp Miklós)

DECEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR


Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
(Gyúrón szombatonként előesti szentmise 18 órakor)



Kedden és csütörtökön reggel 6 órakor roráte (adventi hajnali szentmise) utána agapé



Kóruspróba csütörtökönként 19.30 - 21 óra között
Gyúrón a közösségi házban



Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30

Dec. 6.

első pénteken – szentmise 18.30-kor,
előtte szentgyónási lehetőség

Dec. 15.

10 órakor gitáros mise

Dec. 24.

Karácsony előestéjén 21.30-kor pásztorjáték,
szentmise 22.00 órakor

Dec. 25.

Karácsony: Jézus Krisztus születésének
ünnepén, 10 órakor ünnepi szentmise

Dec. 31.

előesti szentmise Gyúrón 18 órakor
Szűz Mária, Isten anyja ünnepén
szentmise 10 órakor

Jan. 1.

KÖNYVTÁR
DECEMBERI NYITVATARTÁS
Hétfő

8:30 - 11:00

13:00 - 18:00

Kedd

---

13:00 - 18:00

Szerda

---

---

Csütörtök

---

13:00 - 18:00

Péntek

---

14:00 - 19:00

8:30 - 11.30

---

Szombat

Minden hónap első szombatján zárva
ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
december 21. szombat - 27. péntek zárva
28. szombat: 8:30 - 11:30 nyitva
30. hétfő: 8:30 - 11:00, 14:00 - 17:00 nyitva
január 3. péntek: 14:00 - 18:00 nyitva
4. szombat zárva
 Krajnyák Zsuzsa

Szeretettel köszöntjük
falunk legidősebb lakosát,
Kalocsai Mártonnét
99. születésnapja alkalmából!
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÁDVENT
„Eljön majd az idő – így szól az ÚR –, amikor igaz sarjat
támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik,
törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják
nevezni: Az ÚR a mi igazságunk!” Jeremiás próféta könyve
23,5-6
Közeledik ádvent ideje. A koszorún meggyújtjuk az első
gyertyát, a templomok oltáraira felkerül a lila terítő.
Minden nappal, minden héttel egyre közelebb kerül hozzánk karácsony ünnepe. A gyertyák hetenként növekvő
fénye is az ünnep érkezésére utal. Maga az ünnep és az
azt megelőző időszak az Úr eljövetelét, ádventjét hirdeti.
Az eljövetel kettős jelentéstartalommal rendelkezik: az
első, amikor Jézus elérkezett és megjelent a történelem
egy adott pillanatában. A világmindenség Ura bevonult
a szent városba, Jeruzsálembe, mégpedig úgy, ahogyan

KARÁCSONY 2019.
Dec. 1.

Advent 1. vasárnapja.
Istentiszteletek a szokott rend szerint.

Dec. 8.

Advent 2. vasárnapja.
Istentiszteletek a szokott rend szerint.

Dec. 15.

Advent 3. vasárnapja.
Istentiszteletek a szokott rend szerint.

Dec. 22.

Advent 4. vasárnapja.
Istentiszteletek a szokott rend szerint.
Gyertyagyújtás a gyülekezet részvételével Gyúrón

Dec. 24.
Szenteste

Dec. 25.

15.30 Gyúró Istentisztelet
a gyermekek szolgálatával
17.00 Tordas Istentisztelet
a gyermekek szolgálatával
9.30 Gyúró úrvacsorai istentisztelet
11.00 Tordas úrvacsorai istentisztelet
15.00 Martonvásár úrvacsorai istentisztelet
a római katolikus templomban

Dec. 26.

Istentisztelet Udvaros Dóra szolgálatával
9.30 Gyúró, 11.00 Tordas

Dec. 29.

Családi istentisztelet Udvaros Dóra szolgálatával
9.30 Gyúró, 11.00 Tordas

Jan. 1.

9.30 Gyúró úrvacsorai istentisztelet
11.00 Tordas úrvacsorai istentisztelet

Jan. 5.

9.30 Gyúró Vízkereszt úrvacsorai istentisztelet
11.00 Tordas Vízkereszt úrvacsorai istentisztelet
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az őhozzá méltó: szelíden és alázatosan, minden csillogástól és pompától mentesen, nem földi király módjára.
Az Úr tehát eljött, elérkezett, és erre az eljövetelre emlékezünk minden évben így karácsony előtt.
A múlt eseményén túl, az eljövetel másik jelentéstartalma a jövő felé irányul: az Úr el fog jönni újra! És ez az
eljövetel egészen más lesz, mint az első: hatalma, ereje,
dicsősége már nem rejtett mutatkozik meg, hanem
mindenki előtt nyilvánvalóvá válik! Igazsága betölti az
egész világot.
Jeremiás próféta biztatóan és bátorítóan hirdeti az Igét,
hogy eljön majd az idő, amikor Isten igaz sarjat, utódot
támaszt Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen fog uralkodni, és így fogják nevezni: az ÚR a mi igazságunk!
A szavaiban megszólaló isteni ígéret Jézusban teljesedett be, ő az igaz Úr! Igaz azért, mert nincs benne
hamisság, nem hazudik, ígéretét megtartja, nem csal
meg, tiszta, egyenes, hű és megbízható, előítélettől és
részrehajlástól mentes, becsületes és önzetlen. Minden
hatalom birtokosa, és mégsem demonstrálja a hatalmát
mások leigázása és megszégyenítése érdekében. Szelíden
és alázatosan vonult be a szent városba; határozottan,
egyértelműen vallotta meg Pilátus kérdésére, hogy ő
király, azonban országa nem ebből a világból való, és
hogy ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Ő ezért az igazságért az életét adta, hogy igazsága a
miénk legyen! Ezért vallja az apostol: Őt tette nekünk
az Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és
megváltássá. Az Ő érkezésére várunk. Ádventben élünk.
Ezzel a meggyőződéssel, reménységgel éljük életünket,
végezzük szolgálatunkat, minden dolgunkat, Isten
dicsőségére és a ránk bízottak javára!

GYÜLEKEZETI ÉLET - ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Mindenkit szeretettel várunk!
 Vasárnapi

Istentisztelet
Gyúrón 9.30-kor, Tordason 11.00-kor



Férfikör
Házigazda: Fodor-Adorjáni Szabolcs
Időpont: minden csütörtökön 20.00 órakor
Helyszín: A Fodor-Adorjáni család otthona:
Martonvásár, Tátra u. 25.



Női imakör
az alkalmakat vezeti: Dr. Süller-Torma Villő
október 28., december 2., január 27. hétfőnként
18.30 órakor a tordasi gyülekezeti teremben.



Bibliaóra Gyúrón szerdánként 16.00 órakor a
parókián.
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„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam.”
November 16-án Botta Istvánról, egykori lelkipásztorunkról emlékeztünk gyülekezetünkben,
aki 1959 és 1986 között végezte itt hűséges szolgálatát. Húsz évvel ezelőtt elhunyt lelkészünk

életútját Thurnay Béla elevenítette fel számunkra.
Erőt adó találkozás volt, amelyen hálás szívvel,
testvéri közösségben emlékeztünk egy sokszínű,
gazdag életútra.

BAPTISTA GYÜLEKEZET
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete leg yen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a
világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön

a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki
pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az
Isten egyszülött Fiának nevében.„
(Jn 3, 16-18)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Kedd

5-6:30

Hajnali imaközösség

Szerda

18:00

Házi közösség családoknál
Minden hónap 1 és 3 szerdáján

Csütörtök

17:00

Felnőttek baratkozók órája (Isten
igéjét tanulmányozók közössége)

5-6:30

Hajnali imaközösség

17:00

Fiatalok barátkozók órája (Isten
igéjét tanulmányozók közössége)

09:00

Bibliakör óvodás és általános
iskolás korosztály részére

10:00

Istentisztelet

16:30

Harang - csengettyűsök probája

18:00

Ifjúsági alkalom

Péntek

Vasárnap

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!
Címünk: 2463. TORDAS, Dózsa Gy. 7.
E-mail címünk: tordasibaptista@gmail.com
Honlap: www.tordas.baptist.hu - Gyülekezet pásztora:
Bokros László (Tordas Vajda J. u. 1., tel: 06-20-886-32-56)
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RECEPT

KOSSUTH-KIFLI

gyors recept

45 perc / előkészület: 15 perc sütés: 30 perc
Hozzávalók / 8 adag
A tésztához
• 20 dkg vaj
• 18 dkg finomliszt
• 20 dkg porcukor
• 4 db tojás
• 1 késhegynyi sütőpor
• 1 citromból nyert citromhéj (reszelve)
• 10 dkg dió (vagy mandula a tetejére)
A tepsi előkészítéséhez
• 1 ek vaj
• 1 evőkanál finomliszt
Elkészítés
A vajat a cukorral habosra keverjük, majd egyesével hozzáadjuk a tojássárgákat, mindegyikkel jól kikeverve. A
végén beletesszük a citromhéjat is.

A tojásfehérjéket kemény habbá verjük és óvatosan beleforgatjuk a vajas-cukros-tojásos masszába, vigyázva,
nehogy összetörjön.
Hozzászitáljuk a sütőporos lisztet, elkeverjük.
Vajjal kikent, liszttel meghintett tepsibe simítjuk a tésztát (kb. 1 centi magasan álljon a tészta a tepsiben!).
A tetejét megszórjuk durvára vágott dióval vagy
mandulával.
Közepesnél kicsit erősebb tűzön kb. fél óra alatt megsütjük.
Miután kihűlt, pogácsaszaggatóval félholdakat (kifliket)
szaggatunk belőle.

REJT VÉNY

TALÁLD KI, HOL VAN!
Találd ki, Tordas mely részén készült
a fotó!
A megfejtéseket Kisbíró Kép (és az aktuális hónap neve) hivatkozással, névvel,
email címmel a kisbiro@tordas.hu email
címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között
1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt
sorsolunk ki.
Beküldési határidő: a megjelenés hónapjának 20. napja, 24:00.

?

Előző havi megfejtés:
Temetői harang

HIRDETÉS
 Teának

való, vérnyomás csökkentő, szárított homoktövislevél eladó.



Homoktövisbogyó (tisztított)
eladó, 2500.- Ft/ kg.
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forduló homoktövisbokrok (hím-, nőivarú) eladók.

 Termőre

faiskolánkban útsorfák,
parkfák, sövénycserjék, talajtakaró cserjék, ezüstfenyők
eladók.

 Tordasi



Fenyőfák (karácsonyfának) a
faiskolában kiválasztva, frissen
kivágva eladók (ezüstfenyők, feketefenyők, lucfenyők).

Cím: Tordas, Rákóczi u. 40-41.
Tel.: 06-22-668-051; 06-20-925-3312
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MENTŐK

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

Megjelenésre szánt írásait
a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre vagy a Községházára
juttathatja el minden hó 10-ig.

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
FOGORVOS
06 22/460-334
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

Dr. Jellinek Kinga

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

H

8-10

K

16-18

Sz

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-10

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

8-10

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Sz
Cs

13-17
8-12
8-12

(Martonvásár)
H-P 8-17:30
Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 7-13
K, Sz 13-19

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Dec. 30. H
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

SALAK,HAMU
Dec. 16. H
ÜVEG
Dec. 18. Sze
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

