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Továbbra sem a megszokott
módon élhetjük az életünket,
a minket láthatatlanul körülvevő vírus elleni védekezés
határozza meg mindennapjainkat. Időközben kijárási
korlátozás lépett életbe, melyet hetente felülvizsgálnak.
Nyilván ez továbbra sem azt jelenti, hogy ne maradjunk
otthon, és most már jó magyar szokás szerint megkeressük a ránk vonatkozó kiskapukat ahhoz, hogy azt
csinálhassuk, amiket szeretnénk. Továbbra is otthon
kell maradnunk, ne legyünk partnerek abban, hogy
futótűzként terjedjen el a vírus, amivel nem igazán
tudnánk mit kezdeni. Tudom, kezd fogytán lenni mindenkinek a türelme és nem vagyunk túlzottan erősek
a jogszabályok betartásában. Mégis legyünk büszkék
magunkra, arra, amit eddig tettünk, kibírtunk, és
szedjük össze mindannyiunk érdekében, egymásért
az erőnket a hátralévő időszakra. Az aktuális intézkedésekről továbbra is tájékoztatni fogunk mindenkit a

hirdetőkön, honlapunkon és a facebook oldalunkon.
Közben elérkezett a kerékpárút régóta várt garanciális
felújítása, melynek keretében új, megerősített burkolatot kap az első 600 m, és a további kisebb repedések is
javítva lesznek. Május elején ismét beadjuk a pályázatunkat a Magyar Falu Programban, a Kölcsey-Köztársaság
út összekötő szakaszára, melyben reméljük sikeresebbek
leszünk, mint korábban. Folyik a település elején lévő
Agrárlogisztikai Központ használatbavételi engedélyezése, mely után rövidesen elkezdődhet a próbaüzeme is.
Elkészült a Széchenyi utcában (új önkormányzati telkek
utcája) a gázhálózat kiépítése a bekötésekkel, így már teljesen összközművessé váltak a telkek.
Május első vasárnapján pedig gondoljunk édesanyánkra,
aki édesapánkkal együtt életet adott, gondoskodott
rólunk és felnevelt, hogy tovább vigyük azt, amit ők is
folytattak. A mai helyzetben nem tudjuk úgy köszönteni őket, mint eddig, de tegyük meg egy kicsit másképp.
Gondoskodjunk róluk úgy, hogy csomagot viszünk, hogy
többször felhívjuk őket, hogy érezzék, fontosak számunkra. Vigyázzunk rájuk, és vigyázzunk egymásra is,
mert mindannyiunkra szükség van a folytatáshoz!


Juhász Csaba polgármester
Aranyosi Zselyke
munkája

HANGYA FESZTIVÁL
A nehéz időkben is igyekeznünk kell fenntartani az érdeklődést. Az eszközök beszerzése, elhelyezése, a Művelődési Ház takarítása, szellőztetése időszakosan történik.
A tavalyi sikereken felbuzdulva, idén, a kialakult járványhelyzet miatt, online körülmények között hirdettük meg
a II. Tordasi Hangya Fesztivált. A Home Office-hoz sokan
csatlakoztak, facebook oldalunkon valamennyi nevezett
alkotás, videó megtalálható. A gyerekek, családok agilitásának köszönhetően a beadási határidőt is meghosszabbítottuk. Külön öröm, hogy kezdeményezésünkre erdélyi
településekről is jelentkeztek. Megtisztelő a nagy érdeklődés és nagyon köszönjük, hogy ennyien csatlakoztak
hozzánk határon innen és túlról! Erdélyből a Bögözi
Általános Iskolából küldte levelét Lilla tanítónéni
Nagy megtiszteltetésnek éreztem a számunkra, erdélyiekre
is kiterjesztett tordasi versenyfelhívást. Azonnal értesítettem a
szülőket és rajtuk keresztül biztattam a gyerekeket, ismerve
egyéni képességeiket. Máskor is beneveztünk különböző versenyekre a gyerekek kepességeitől függően, de ezt a lelkesedést,
buzgóságot eddig még nem tapasztaltam. Számomra is meglepő,
ahogy a gyerekek a szülőkkel együtt nekibuzdulva ügyeskednek, izegnek-mozognak. Ezt hozza ki belőlünk a „bezártság”.
Köszönöm a Hangya Művelődési Ház vezetőinek, dolgozóinak
a lehetőséget! Mi, otthon maradva is tudunk együtt örvendezni!
Pálffy Lilla Izabella tanítónő
Bögözi Általános Iskola 2. osztály
2

Pál György Alpár
(Bögöz)
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Talán még sohasem láttam ilyen kéknek az eget, mint a
napokban. Az út mentén lombot bontó fák, dús, illatos
virágú bokrok. Éneklő madarak, s lenge finom szellő,
amely simogatja a sétáló emberek arcát. Virágok illata
keveredik a tiszta friss levegővel, a méhek zümmögő
énekével. Milyen csodálatos! Milyen idilli! Ki gondolná,
hogy ezt a természeti szépséget, ezt a békét naponta
zavarják meg az emberek életét veszélyeztető hírek.
Minden megváltozott, amióta március 16-án bezárták az iskolák, óvodák, bölcsődék kapuit. Korlátok közé
került a szabad mozgásunk, s szinte kilátástalanná a
mindennapi életünk. Gyönyörű iskolánkban nem szól a
csengő, csendesség veszi körül, nem „zajongnak” kedves tanítványaink, üres az udvar, nem repül a labda,
nem beszél senki. Mi is kiírhatnánk -HIÁNYOZTOK-,
nekünk is hiányzik a Ti jelenlétetek, figyelmességetek,
hangotok, a csengő hangja.
Azóta egy új oktatási forma lépett életbe, hivatalos
nevén „Tantermen kívüli digitális oktatás”. A technikai
ezközöket hívjuk segítségül, hogy mindenki bekapcsolódhasson a különböző közösségi tereken kapott feladatok megoldásába, hogy tovább haladhassunk a tananyaggal. Mostanra minden osztályfőnök és minden szaktanár
megtalálta azt a közösségi formát, teret, ahol kapcsolatot
tud tartani a diákokkal. Fontos, mert haladnunk kell a
tananyaggal, s az itt, s eddig nyújtott teljesítmény lesz az
alapja a tanév végi értékeléseknek.
Fontos, de ebben a helyzetben azt gondolom az egészségünk, mindennél fontosabb, hogy veszteségek nélkül
legyünk túl egy olyan dolgon, melyről talán sosem gondoltuk, hogy megtörténhet velünk.
Szinte biztos vagyok abban, hogy már nem találkozunk ebben a tanévben, most már csak online kapcsolattartás lesz közöttünk. Nem gondolom, hogy ez a
járvány csak úgy hirtelen eltűnik, s élhetjük a megszokott régi életünket.
Sajnos van olyan diákunk, aki valamiért még mindig
nem csatlakozott a rendszerhez. Pedig senkit nem szeretnénk elveszíteni, mindannyiunk érdeke, hogy sikeresen
fejezzük be ezt a rendhagyó tanévet. Kérünk tehát benneteket Kedves Gyerekek, s kérjük a Kedves Szülőket is,
hogy segítsük egymást, tartsunk ki! Most vizsgázhatunk
emberségből, példamutatásból, tiszteletből és szeretetből.
Mutassunk példát összefogásból, hogy így jussunk túl a
soha nem tapasztalt nehézségeken.
Mindennél fontosabbnak tartom azonban azt, hogy
lelki egyensúlyunkat, mentális egészségünket megőrizve
éljük mindennapjainkat, hiszen nem ismert nehézségekkel állunk szemben. Valamiféle vírussal, ami jött ki tudja
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ISKOL A

RENDKÍVÜLI
HELYZETBEN

honnan, s a bezártság érzésével, amely nekünk felnőtteknek sem egyszerű! Hát mit mondhatnék akkor gyermekeinkre, akik tűrik jól vagy nem jól, csak ne érje őket
semmi baj! Ez a lényeg! A lecke megtanulható, pótolható
újra elővehető, életet egyet kaptunk.
Majdnem minden pedagógus online órákat is tart, hogy
megkönnyítse az otthon tanulást. Így aztán a munkatervünkben kitűzött Nyílt tanítási napok teljes mértékben teljesültek, s továbbra is nyomon követhetők a
szülők számára.
Tervezett óvodai látogatásunk, Szülői Fórumunk elmaradt ugyan, de a leendő első osztályosok iskolai beiratkozása szerencsére zökkenőmentesen zajlik.
Minden fontos információt - akár a beiratkozással,
akár az iskola életében történő bármely változással kapcsolatban - megtalálhatnak iskolánk honlapján. Innen
letölthetők a beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lapok,
informálódhatnak is az intézménnyel kapcsolatban.
A leendő első osztályos kisgyermekeket: HOMOKI
ZSUZSANNA és POPELKÁNÉ CSIZMARIK ANDREA
tanító nénik várják szeretettel szeptemberben. Amikor
a beiratkozás határideje lejárt, az óvónénik ajánlását
kikérve megtörténik a kicsik osztályba sorolása. Erről
szintén a honlapon kapnak tájékoztatást a kedves Szülők.
Beszéltünk a kicsikről, de nem feledkezhetünk meg a
nagyokról, végzős diákjainkról sem. Ha ez a korlátozás
továbbra is érvényben marad - márpedig az érdekek ezt
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kívánnák - ezek a gyerekek nem élhetik át a ballagás megható perceit, nem búcsúzhatnak szerenáddal tanáraiktól,
nem szórakozhatnak együtt utoljára a banketten társaikkal. Nem élhetik meg azt az ünnepi hangulatot, amikor
ők a főszereplői a tanév zárásának. Természetesen még
bárhogy alakulhat, nem tudhatjuk. Mindenesetre, ha így
lesz, igazán nagyon sajnálom, de kívánok nekik sikereket, s gratulálok a kitartásukért, a fegyelmezettségükért.
Büszkék vagyunk rátok mindannyian!
Addig is míg más rendelkezés nem születik, kérünk
mindenkit, hogy kapcsolódjon be a távoktatás rendszerébe, tegye legjobb tudása szerint a kötelességét. Kérjük
a Szülők türelmét, együttműködését, higgyék el nem
könnyű pedagógusnak lenni sem ebben a rendkívüli
helyzetben.
Mindenki vigyázzon magára, családjára, vigyázzunk
egymásra! Kívánok jó munkát, haladást ebben a digitá-

lis világban, (ki gondolta, hogy mi fogunk benneteket a
gép elé parancsolni, s arra bíztatni, hogy itt dolgozzatok).
Kívánok jó egészséget az újság valamennyi olvasójának,
s remélem szerencsésen túléljük ezt a veszélyhelyzetet!
Tordas, 2020.április 15.
 Somfai Sándorné
„ Az életet nem csak túlélem
és Neked sem ajánlom, hogy ezt tedd…Élj!
A harcba elszántan kell menni,
az életet szenvedélyesen átölelni,
emelt fővel veszteni és merészen győzni.
Mert a világ a bátraké és az
élet túl sokat ér ahhoz, hogy
JELENTÉKTELENNÉ váljon!”

Kedves Gyermekek, kedves Fiatalok!

KÖNY VTÁR

Várunk benneteket hetente háromszor az
online oratóriumba a facebookon vagy a
youtube csatornánkon!
Szalézi animátorok
facebook.com/OnlineOratorium/
vagy a youtube/online oratórium.

Részlet Hász Róbert:
A Vénusz vonulása
c. könyvéből
„Sajnovics János fiatal jezsuita tudósként Hell Miksa
udvari csillagásszal indult Bécsből Európa jelentős
városain át a kontinens legészakibb lakott szigetére, a
jeges-tengeri Vardőre.
...
Letelepszik egy ládára, behunyja a szemét, s elképzeli,
hogy odahaza van, a tordasi kastély tölgyfái közt. Amit
hall, az nem is a tenger morajlása odalenn, hanem a fák
lombjainak susogása odafönn, a hajó eresztékeinek nyikorgása pedig a kocsiúton döcögő szénásszekerek kerekeit
utánozza, most gurulnak vissza a kocsik a határból, az
út kiszáradt kátyúiban meg-megbillen a terhük, hallja
a parasztok énekét. Gyerekkorában sokáig azt hitte, a
parasztok azért énekelnek munka közben, mert boldogok,
jó kedvük van, ami néha igaz is volt.
...
- Még egy hajó fedélzetén is rendet kell tartani. Másképpen
veszélybe kerülhetne a hajó biztonsága. A vallások lényege
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a békés együttélés elvárásait fogalmazza meg. Nem többet.
Minden, ami ezen - látszólag - túlmutat, az ember hozadéka,
az ember spekulációja. Avagy úgy véli, hogy például háborúkat vívni Isten nevében valóban tükrözi az Úr akaratát?
...
1769. június 3-án a Vénusz-átvonulás obszervációja sikeresen megtörtént.”


Krajnyák Zsuzsa, könyvtáros
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Az óvoda falai között, csendesen telnek napjaink. Az
óvodában ügyeleti lehetőséget biztosítunk! A rendkívüli helyzetre tekintettel a gyermekek otthon a családi
fészekben töltik napjaikat. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az óvodás gyermekek
szüleinek segítséget tudjunk nyújtani ezekben a nehéz
időkben is. Kollégáimmal együtt az évszakok sajátosságaira tekintettel az ünnepkörökhöz, szokásokhoz
kapcsolódóan tevékenység területeket kiemelve, javaslatokat állítottunk össze külön életkorhoz igazodva. Az
óvodai beiratkozás is a megváltozott körülményekhez
igazodott. Az idén a kialakult járványhelyzetre tekintettel a beiratkozás online történik. A beiratkozásról
bővebb tájékoztatást a honlapon találhatnak. Rengeteg
segítséget kapunk, hogy biztonságosan, körültekintően,
gyorsan tudjuk végezni feladatainkat! Hálásan köszönöm a segítséget Juhász Csaba Polgármester Úrnak, az
Önkormányzat dolgozóinak, A Szociális Otthon Munkatársainak, Bokros Annának, a Szülői Munkaközösségnek, és a Szülőknek!
Azért a Mesevárban mindig történik valami csodálatos.
Ezt a csodát, verses mesébe, rajzzal illusztrálva küldjük
a kedves olvasóknak és nektek, gyerekek sok szeretettel!


TORDASI

Diósiné Besenyei Boglárka, Horváth Erika,
Lőrincz- Nagy Anna
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Vadvirágok közt egy napon cica mama ballagott.
Jókedvűen játszadozva pillangók közt dorombolt.
Látta a sok vadvirágot, száz színében pompázott,
Napocska is rámosolygott, sugarával játszadozott.

ÓVODA

MESEVÁR HÍREK

Útja alatt Cili cica, Katicával találkozott.
Hová mész te Cili cica, mondd meg kérlek, merre kószálsz?
Kíváncsian oda gyűltek Süni, Nyuszi, Bodobács.
Kicsi Csibe selymes fűvel kínált5a a szép cicát!
Cili cica mondta szépen, köszönöm, de nem kérek!
Mit szeretnél, mond meg kérlek?
Segítünk mi te neked!
Cica mama elmesélte mit szeretne oly nagyon,
Kicsinyeit várja éppen szíve alatt az udvaron.
Mesevárnak kapujában megállott a mező népe!
Cili cica tudta, eljött az idő végre!
Cili cica már cica mama
boldog minden pillanata!
Másnap reggel óvonéni, vékony hangra lett figyelmes.
Kis cicák a szalmazsákban anyjuk mellett fekszenek!
Szalmazsákban, kiscicák közt Cili cica dorombolt,
Óvonéni mosolygott rá, s szépen csendben suttogott!
Cili cica vigyázz rájuk,
szeresd Őket oly nagyon,
ahogy csak egy anya tudja, örömmel és bíztatón!
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

LÁTSZAT, HOGY CSAK
ÍGY LEHET ÉLNI
Beszélgetés Jelenits István piarista szerzetessel
Jelenits István piarista szerzetes, tanár, teológus, író,
több nemzedék nevelője tavaly december elsején ünnepelte gyémántmiséjét a budapesti piarista kápolnában.
Hál’ Istennek egészséges, de a koronavírus-járvány miatt
nem mehet ki a rendházból. Vele beszélgettünk.
– Tanár úr, mire kényszeríthet minket ez a mostani,
teljesen váratlan helyzet, amiről ma még senki sem
tudja, hogy meddig tart?
– Arra, hogy gondolkodjunk el azon, hova jutottunk,
hol tartunk, milyen veszteségeket, és milyen nyereségeket jelent számunkra ez az új állapot, amely várhatóan
nem csak rövid ideig fog tartani. A döntési helyzetben
lévő felelős személyek igyekeznek biztonságot adni, hogy
ne féljünk, de arra is intenek, hogy vegyük komolyan a
járványt, és fontoljuk meg, hogy mi a feladatunk ebben
a helyzetben.
Vannak dolgok, amiket most elvesztettünk vagy lehetetlenné váltak, másfelől viszont új lehetőségek is megnyílnak előttünk.
Ha elgondolkozunk ezeken, akkor juthatunk előre. Az,
hogy most elcsendesedik az élet megszokott sürgés-forgása, magával hozhatja például azt, hogy előveszünk
könyveket, amiknek az elolvasására eddig nem volt időnk.
Pap vagyok, szerzetes, nincsenek gyerekeim, unokáim,
így jobban ráérek arra, hogy olvassak. Megemlítem Alessandro Manzoni A jegyesek című klasszikus regényét,
amelyben egy sok halálos áldozattal járó pestisjárványról
is szó esik. Most itt az alkalom ennek a könyvnek az elolvasására. Lehet, hogy mire az ember a végére ér, vége lesz
a járványnak is. De ha nincs ez a mostani helyzet, talán
soha nem kezdett volna bele az olvasásába.
A másik, ami eszembe jutott, az iskola. Nem csak
pap vagyok, több évtizeden át tanítottam. Igaz, hogy
már visszavonultam, de együtt élek tanárokkal, akik a
diákjaik otthoni tanulásában nyújtanak segítséget. Ez is
nagyon érdekes dolog. A tanár kijelöli a feladatot, amit a
diákjai otthon megoldanak. Ha egy családban csak egy
gyerek van, akkor nyugodtan használhatja a szükséges
eszközöket, de ha négy, akkor már egyáltalán nem biztos,
hogy mindegyiknek lehetősége lesz erre. Meg kell találnunk azokat a megoldásokat, amelyekkel a legjobban
tudunk alkalmazkodni a mostani állapotokhoz.
Nem bosszankodva, nem lázadozva, hanem
leleményesen, felismerve, hogy ebben a helyzetben olyan utak felfedezésére nyílik alkal6

munk, amikre azelőtt nem is gondoltunk volna.
– Az idei nagyböjt teljesen más volt, mint a korábbiak, hiszen szinte az egész világ hordozta a keresztet.
A húsvétot megelőző negyven nap egyébként is különleges alkalom a bűnbánatra, a lélek megtisztulására.
Hogyan látja ezt a kérdést?
– Egészen páratlan helyzetben vagyunk. Régebben,
amikor egy járvánnyal egyedül maradt egy város, minimálisra korlátozódott a kapcsolata a többi településsel.
Ma az egész világ kinyílik előttünk, látjuk más országok helyzetét, és össze tudjuk mérni vele a magunkét.
Ugyanakkor egyénileg mindannyian be vagyunk zárva,
személyesen nem tudunk segíteni a rokonainknak, csak
telefonon tarthatjuk velük a kapcsolatot. Elgondolkozhatunk a sorsunkon és az ő sorsukon is.
Megpróbáltatásnak vagyunk kitéve, de fontos, hogy
ne istencsapásként éljük meg ezt a mostani helyzetet,
hanem inkább jelként.
Az Úristen most olyan viszonyokat teremt, amelyek
arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a korábban magától értetődőnek tartott megszokásainkat fel kell adnunk,
és készen kell állnunk egy újszerű, nem igazán kényelmes,
ideiglenes életformának a kialakítására. Az új helyzetben
is keresnünk kell Isten kezét. Nem a büntetését kell látnunk ebben, hanem egy sajátos megpróbáltatást, amel�lyel ránk kényszeríti a változás lehetőségét. Ne higgyük,
hogy az az egyetlen lehetséges életforma, amiben eddig
éltünk. Ismerjük fel, hogy amibe kerültünk, az elindíthat
bennünket a lelki gazdagodás útján. Olyan dolgokat próbálhatunk meg, amelyekre régen nem szakítottunk időt,
pedig fontos lett volna.
Olvastam egy könyvet, ami a francia családokról szól.
Az szerepel benne, hogy a francia házastársak naponta
hét percet beszélgetnek egymással. Most a szülőknek
nem kell munkába menniük. Ennek persze megvan a
veszélye, mert mi lesz, ha elveszítik a munkájukat és így a
keresetüket. Ugyanakkor előnyt jelent, hogy a járvány és
az összezártság miatt egymásra vannak utalva. Nagyon
fontos, hogy ne csak a tévét nézzék és a rádiót hallgassák,
hanem ki-ki tekintse ajándéknak a társát, akivel él, annak
minden jó és rossz tulajdonságával együtt.
Ez a járvány az életünk sajátos gazdagodását hozhatja
magával. Ha megmaradunk, ennek az időszaknak az
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emlékeit megőrizzük magunkban.
És gazdagabbak leszünk általa, mert most ráeszmélhetünk sok mindenre, amit a hétköznapok taposómalmában eddig nem tapasztaltunk meg és nem fedeztünk fel.
– Ön, aki az egész életét Isten szolgálatában töltötte,
hogyan éli meg ezt a veszélyhelyzetet?
– Számomra is korlátokat jelent, hiszen nem hagyhatom
el a rendházat. Azelőtt rengeteget mozogtam, felmentem
a Gellért-hegyre, most pedig az utcára sem léphetek ki,
mert ez az előírás, ezt kívánja a józanság parancsa. Beletörődöm. Ugyanakkor bezártságomban rájöttem mindarra, amit az imént elmondtam.
Fel kell fedeznünk azokat az újszerű dolgokat, amikre
ráirányítja a figyelmünket ez a megkötöttség. Ne csapásként, ne büntetésként fogjuk fel ezt, hanem tekintsük
ajándéknak, és vizsgáljuk meg, tudunk-e kezdeni vele
valamit, hogyan gazdagodhatunk általa lelkileg. A járvány kimozdít minket a mindennapos taposómalomból.
Eddigi életünk a hangosságával, az üzemszerűség monotóniájával azt a látszatot keltette, hogy nincs más választásunk, csak így lehet élni.
Most viszont van időnk arra, hogy rendezzük a kapcsolatunkat Istennel és az emberekkel.
Erre kaptunk valami sajátos felszólítást, és ez óriási lehetőség is számunkra. Gyakrabban kereshetjük
egymást telefonon, nemcsak azért, hogy sápítozzunk,
hanem hogy valódi beszélgetéseket folytassunk a másikkal, meghallgassuk egymás gondjait, odafigyeljünk egymásra, a másik ember vigasztalására legyünk.
A jelenlegi helyzet nem csupán krízis, hanem aján-

dék is. Persze nem kértük ezt az ajándékot. Ha a Jóisten
megkérdezte volna, mit szólunk hozzá, valószínűleg azt
feleltük volna, hogy nem akarjuk, de hát, tetszik, nem
tetszik, megkaptuk. Tekintsük ezt megpróbáltatásnak,
ami ugyanakkor tele van ajándékozó elemmel is: új szempontok felfedezését teszi szükségessé, és ez megmenthet
bennünket attól, hogy az életünkön végleg eluralkodjon
a monotónia és a kapkodás, hogy a kapcsolataink kiüresedjenek, felszínessé váljanak. A mindennapjainkban
nem volt már időnk a mélyebb beszélgetésekre, a gondok
őszinte feltárására. Túlfeszítettük a húrt, ideje volt már
megállnunk kicsit. Most mindenre van idő. Megváltozhat az ember, akár a művészethez való viszonya is. Másfajta lélekkel vehet elő például egy Jékely Zoltán-kötetet,
amit már régóta őriz a polcon, és ha akarja, az egészet
elolvashatja egyszerre.
Sokat változhat az életünk attól is, ha nem vágyunk
a televízióra, a rádióra, a mesterséges izgalomra, hanem
inkább az olyan olvasmányra, ami a tiszta, csillagos eget
nyitja ki a fejünk felett.
 Bodnár Dániel
Az interjú az Új Ember
2020. április 12–19-i ünnepi számában jelent meg.

ÉLŐ SZENTMISE KÖZVETÍTÉSEK
A TORDASI KATOLIKUS TEMPLOMBÓL!
További információk:
tordasrk01@gmail.com
és www.tordasrk.hu

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

#MARADJOTTHON

nemcsak maga imádkozott, hanem tanított is imádkozni.
Tanítványai kérésén keresztül megtanított minket az Úr
imádságára, a „Mi Atyánk”-ra, és ezáltal a gondolataink
elmondására. Útmutatást is találunk a Bibliában Máté
evangéliumában a 6. fejezet 6. versében: „Te pedig amikor
imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva
imádkozzál Atyádhoz titokban.” Ebben a nehéz helyzetben bátran álljunk Ő elé, és imádkozzunk családjainkért,
gyülekezeteinkért, vezetőinkért, a dolgozókért, idősekért, gyermekekért és nem utolsó sorban bölcsességért és
alázatért.

Az elmúlt hetek, hónapok talán legtöbbet látott és hallott
mondata: „Maradj otthon!” Ebben a nehéz helyzetben ezt
kérik tőlünk, és az emberek nagy része be is tartja ezt
a nagyon fontos felhívást. Legtöbben aggódva figyeljük
a mostani eseményeket, és a jövő felé is bizonytalanul
tekintünk. Senki nem tudja pontosan, mikor és hogyan
lesz vége ennek a nehéz időszaknak. Aztán valahogy
ezekre a gondolatokra asszociálva, eszembe jut egy
másik „felhívás”, a Bibliából: „Imádkozzatok!” Maradj
otthon!... És imádkozzatok! De jó lenne, ha mi emberek, Május első vasárnapja Anyák napja. Adjunk hálát értük
ezt is komolyan tudnánk venni! Ha minél többen megta- Istennek, mindazért a jóért, amit tőlük kaptunk és, hogy
pasztalhatnánk az imádságban rejlő erőt. A Biblia egyik tartsa meg őket erőben, szeretetben egész életükben!
legnagyobb tanítása az, hogy az ember Isten elé állhat
és elmondhatja hálaadását vagy könyörgését a meghall- „Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok,
gatás reményében. Az előfeltétel csupán annyi, hogy mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javahinni kell Istenben. Hiszel benne? Van okod a hálaadásra tokra!” – Pál első levele a Thesszalonikaiakhoz 5. fejezet,
vagy a könyörgésre? Vagy egyszerűen csak úgy érzed, 17-18. verse
 Kovács Tibor
beszélnél valakivel, aki igazán meghallgat téged? Jézus
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Gyülekezeti élet,
otthoni áhítatok
Istentiszteleteinket és minden más gyülekezeti alkalmunkat előre nem látható ideig szüneteltetni kényszerülünk.
Az előttünk álló időszakban arra biztatjuk gyülekezeti
tagjainkat és kérjük is egyúttal ennek felelős gyakorlatát,
hogy otthonaikban tartsanak egyéni, illetve családi igeolvasásokat, áhítatokat, beszélgessenek a Szentírás egy-egy
szakaszáról. A televíziós és rádiós egyházi műsorok, közvetítések mellett érdemes keresni az interneten elérhető
felvételeket, élőben közvetített igei alkalmakat, hiszen
számos evangélikus gyülekezetben készítenek ilyeneket.
Egyházunk internetes oldalán a www.evangelikus.hu
címen rendszeresen jelenik meg válogatás ezekből és olyan
alkalmaknak a rendjei, amelyek a családi áhítatok megtartásában jelenthetnek nagy segítséget. Minden vasárnapon
gyülekezetünk internetes blogjára is felkerül egy igehirdetés, amelyet kinyomtatva szívesen házhoz viszünk.
Akihez eddig nem jutott el és szeretné a továbbiakban
kinyomtatva megkapni, kérjük jelezze telefonon!
Elérhetőségeink:
Gyülekezetünk blogja: www.tordas-gyuro.blogspot.com
Facebook oldal:
www.facebook.com/tordasi.gyuroi.evangelikusok/
email cím: suller.zsolt@evangelikus.hu
Süller Zsolt lelkész telefonszáma: 0620-3561686

Tordasi Piac
MÁJUS 2.

SZOMBAT 7-11
A SAJNOVICS TÉRI PARKOLÓBAN
palánták, méz (friss termelői), tojás, savanyúságok, lekvárok, szörpök, tehéntejből készült sajtok és egyéb készítmények, húsok és húskészítmények, kézműves szatyrok
és táskák, faáruk, fazekas termékek, kürtőskalács
Látogatási rend: Maszk viselése kötelező!
A 65 év feletti korosztály 7-9 óra között, a fiatalabbak 9-11 óra között látogathatják a piacot!
Árusok telefonszámai:
Méz: Varga Attila 06 70 3667613
Tojás: Niedermayer Márta 06 70 3817362
Virág, zöldségpalánta: Nagy Ibolya 06 30 3526279
Kecskesajt: Tombor Ágnes 06 30 3697806
Szörp, lekvár, gyógynövény, különleges palánta:
Botta Mónika 06 30 6583776
Tehén tejtermékek: Herczkuné Éva 06205028554
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Adományok, egyházfenntartói járulék,
perselypénz
A jelenlegi helyzet sokak életét anyagilag is megnehezíti.
Köszönjük mindazoknak, akiknek módjában áll most is
támogatni gyülekezetünket, és már gondoltak erre az elmúlt
hetekben is! Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy akinek lehetősége van rá, ezekben a hónapokban is juttassa el a gyülekezeti támogatását, ehhez ajánljuk az online átutalás lehetőségét mind az egyházfenntartói járulék, mind az adományok
tekintetében. Akik az átutalási lehetőséggel nem tudnak élni,
azokat kérjük, hogy ha újra indulhatnak majd templomi,
közösségi alkalmaink, akkor juttassák el hozzánk a gyülekezetnek szánt adományt. Köszönjük, hogy e nehéz időkben is
gondolnak a gyülekezet működőképességének megőrzésére!
Egyúttal kérjük azt is, hogy ha valakinek anyagi nehézségei
adódnak vagy tud olyanról, akinek támogatásra van szüksége,
és ebben a helyzetben a közösségünk segítséget tudna nyújtani, jelezze nekünk. Törekszünk arra, hogy Krisztus követőiként ilyen módon is hordozzuk egymás terhét.
Számlaszámaink:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002 (K&H Bank)
Gyúrói Evangélikus Egyházközség
57800136-10001992 (B3 TAKARÉK Szövetkezet)
A
MA
MÉG
KÜLÖN
HOLNAP
REMÉLEM
MINDNYÁJAN
MINDANNYISZOR
ELVÁL ASZ THATATL AN
SZÉ T VÁL ASZ THATATL AN
EGY
EGYEK
LESZÜNK
SZ ABADON
BŰNTELENÜL
FELSZ ABADULVA
FELE JTHE TE TLENÜL
MEGOSZ THATATL ANUL
SZÉ TROBBANTHATATL ANUL
EGYEK
LEGYE TEK
EGYE TLENEK
EGYE TLENEGYEK
SZÉ T TÉPHE TE TLENÜL
SZÉ TSZEDHE TE TLENÜL
SZÉ TROBBANTHATATL ANUL
MEGSZENTSÉGTELENÍTHE TE TLENÜL
EGYEK
SZENTEK

Sztrányay Miklós verse
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A rendőrség tanácsai, hogy ne váljon a csalók áldozatává.
A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek
kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a
vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek,
illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.
Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat
használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk
és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatosság-gal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti,
hogy a koronavírus veszélyeire hivat-kozva becsapják.
Mindig tartsa szem előtt, hogy:
 A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas
gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható.
 A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát.

Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy
a járvány-helyzethez kapcso-lódó szolgáltatásokat
ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait
kérik, a hi-vatalos szervek (pl.: önkormányzatok vagy
a háziorvos) nevében. A legálisan működő egészségügyi szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot az
állampolgárokkal, vál-lalkozásokkal, szervezetekkel.
 A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős
szeretteik mindennapjait és fo-lyamatos – személyes
kontaktust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.
 Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket,
hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe. Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség
terjedé-sének megelőzését is jelenti.
 Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellenőrizzék vissza, hogy igaz-e amit mondtak!
 Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse
azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon!


A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.gov.hu/, https://www.nnk.gov.hu/
weboldalakon minden információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

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:

a Katolikus templom ajtaja

A helység akkori földesura, Sajnovics Mátyás (Sajnovics
János testvére) 1755-ben kezdett neki a katolikus templom építtetésének. Tordas ekkor még a veszprémi vármegyéhez tartozott, az alapkövet Padányi Bíró Márton,
veszprémi püspök rakta le. Az elkészült templomot 1759.
augusztus 5-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére
szentelte fel Balassa István, csákvári plébános.
(Tordas könyv, 2014: 55.)
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RENDŐRSÉG

VIGYÁZAT: CSALÓK
HÚZNAK HASZNOT
AZ ÚJ KORONAVÍRUSHELYZETBŐL!
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MESE

AZ ÖREG GUBÁS
Élt egyszer egy pásztor. A kis falut övező dombokon
őrizte a nyáját. A környéken a társai legeltettek. Néha
összejártak, megosztották a juhászélet tapasztalatait,
majd közösen főztek, ettek egy kis birkapaprikást.
Ezt a pásztort úgy hívták, hogy öreg Gubás. Báránybőrrel bélelt gubája a földig ért, s ezt hordta, kifordítva,
ha sütött a nap, befordítva, ha esett az eső. Mondogatták
is neki az emberek:
– Nem jó ez így, öreg Gubás! Nyáron, amikor tűz a nap,
meleged van benne, télen, amikor esik a hó, megfázol.
De ő csak mondogatta:
– Jó nekem ez így, már megszoktam.
Egyszer, amint az öreg Gubás ott ült a domboldalon és
vigyázta a nyáját, látta, hogy jön egy idegen pásztor, s
mögötte tíz bárány ballag sorban.
– No, hát ez ki fia-borja lehet? – tanakodott magában.
– Sose láttam errefelé, de majd idejön, ha gondolja, és
elmondja, hogy mit akar.
Oda is ért hozzá az idegen pásztor, és megszólította:
– Adjon Isten, vén Gubás!
– Fogadj Isten! – felelte az öreg Gubás, ahogy illik. – Mi
járatban vagy erre, fiam?
– Én biz’ a városból jöttem – szólt büszkén az idegen
pásztor. – Ott tanultam ki a pásztor mesterség minden
csínját-bínját, és most eljöttem erre a vidékre, hogy egy
mintaállományt neveljek ki.
Az öreg Gubás megvakarta a fejét.
– Mintaállományt? – dörmögte. – És azt hogy csinálod,
te idegen pásztor?
A másik magyarázni kezdte:
– Megmutatom neked olyan egyszerűen, hogy gondolkodnod sem kell rajta, máris megérted. Látod azt a
kis dombtetőt? Fogj össze annyi szénát, amennyi a két
karodban elfér, és tedd le ott!
Az öreg pásztor így is tett. Az idegen pedig a tíz bárányát egy vonalba állította, és kiadta a vezényszót:
– Induljatok!
A bárányok spuriztak föl a dombra, mindegyik a másikat akarta megelőzni a nagy tolongásban, és az a bárány,
amelyik legelőször odaért, néhány harapással eltüntette
a nyaláb szénát. Az idegen pásztor kivett a zsebéből egy
piros szalagot, és a bárány nyakába kötötte.
– Látod-e, vén Gubás -- szólt –, így jön létre egy mintaállomány. Itt ez a tíz bárány, kiválasztottam közülük
a leggyorsabbat, a legéletrevalóbbat, a legrátermettebbet. Amelyik leghamarabb odaér a takarmányhoz, azt
megjelölöm. Végigkísérletezem ezt sok-sok báránnyal,
és akkor lesz sok-sok piros szalagos bárányom. Aztán a
piros szalagosokat állítom sorba, azokkal is megrende10

zem ugyanezt a versenyt. Aki győz, itt már arany szalagot kap. Így kiválasztódnak a legéletrevalóbbak, ezeket
fogom szaporítani, ebből lesz a mintaállomány. Azért
járok körbe, hogy minden pásztornál megnézzem, hogy
melyek az életrevaló bárányok a nyájban, és megvásároljam. Hadd nézzem a te bárányaidat!
– Nem bánom, tehetünk egy próbát – mosolygott a
bajusza alatt az öreg Gubás. Leválasztott tíz bárányt a
nyájból, odaállította őket egy vonalba, fölvitte a dombtetőre a nyaláb szénát, csettintett nekik az ujjával. A bárányok szép komótosan elindultak a dombra. Hátranéztek,
ott van-e még az utolsó, s amikor odaértek, mindegyik
evett egy falást, és utána félrehúzódott, így egyikük sem
maradt éhen.
Az idegen pásztor legyintett:
– No, te vén Gubás, a bárányaid jó nagy mamlaszok,
nem kell közülük egy sem; csupán annyit kérek még,
mutasd meg nekem az aklot, ahol laknak.
Az öreg Gubás bevezette az idegen pásztort az akolba,
ahol bizony nagyon szűk volt a hely. A birkák egymás
hegyén-hátán feküdtek. Ez bizony kényelmetlennek tűnt.
– Látogass meg egy hónap múlva – mondta büszkén az
idegen pásztor –, majd meglátod, hogy az én mintaállományomban milyen aklok lesznek! -- És elvonult a piros
szalagos és a kilenc szalag nélküli bárányával.
Az ősz folyamán szállongtak hírek az idegen pásztorról, hogy felépítette az aklokat, és már bőven akad arany
szalagos báránya. Ezek a mintapéldányok a domb tetején laknak egy-egy külön számukra elkerített karámban.
Mindegyiknek jut húsz négyzetméter, ott, ahol a legzöldebb a fű. Kicsit lejjebb, a domb közepén laknak a
piros szalagos bárányok, a domb alján pedig, ahol csak
kóró nő, mert kiégett a fű, ott éldegél a sorállomány. Az
arany szalagos bárányok gyapját aranyfésűvel fésülik, és
aranyollóval nyírják, úgyhogy nem hétköznapi bánásmódban részesülnek.
Aztán az ősz is elment, és jött a tél. És a télen a farkasok kijöttek az erdőből. Éhesek voltak, és bárányhúsra
fájt a foguk. Gondolták, próbát tesznek a vén Gubás
nyájával.
Egyik éjszaka beosontak az akolba. Az akolban ott
szorongott a rengeteg bárány meg juh, a kosok legkívül.
Így amikor a farkasok odalopakodtak, a kosok szarvával találták szembe magukat. És a kosok szarva bizony
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kemény, úgyhogy a farkasok vonyítva menekültek az
akolból, nem fértek hozzá a gyenge bárányhúshoz.
De ha már kijöttek az erdőből, gondolták, továbbmennek, és meglátogatják az idegen pásztor állományát. Az
arany szalagos bárányok odaföntről jól látták, hogy jönnek a farkasok, és dörzsölték a patáikat, hogy a sorállomány most megfogyatkozik, de hozzájuk úgysem jutnak
fel. Az idegen pásztor pedig aludt.
Tudnunk kell még azt, hogy ezek a farkasok igen gonosz
állatok voltak. Nemcsak annyit pusztítottak, amennyire
a jóllakáshoz szükség volt, hanem öltek az ölés puszta
gyönyöréért is. Lentről indulva kezdték el irtani az állo-

mányt, és amikor már egyetlen egy szalag nélküli bárány
sem volt életben, akkor följebb haladtak, és jöttek a piros
szalagosok, végül pedig az arany szalagosok, akik mivel
elkülönített karámban voltak, ekkor már hiába bégettek,
nem tudtak egymás segítségére sietni.
Az idegen pásztor, amikor másnap reggel fölkelt, és
meglátta a pusztítást, akkor nyakába vette a világot,
vette a pásztorbotját, és visszament a városba, ahonnan érkezett. A vén Gubás pedig azóta is ott legeltet a
domboldalakon.


Szecsődi Leó: Mesék 10 órakor

KERESZTREJTVÉNY

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
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Tordasiaknak:

Nem tordasiaknak:

egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő,
azonos terjedelmű megjelenés esetén,
előre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő, azonos
terjedelmű megjelenés esetén, előre
fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Közösségépítéssel kapcsolatos hirdetések
(pl. tanfolyamok, táborok) 50% kedvezményt kapnak. Fizetés a megjelenés után
történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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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
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

LELKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

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

A koronavírus nem csupán a testi egészségünket veszélyeztetheti, a helyzet rányomja a bélyegét a kedélyállapotunkra is. Ezeket a negatív érzelmeket tovább fokozhatja, hogy sokan igyekeznek – helyesen – önkéntes karantént tartani, vagy minimálisra csökkenteni a találkozásokat
másokkal. A társas kapcsolataitól megfosztott emberek viszont még sérülékenyebbé válnak mentálisan is.
Ha úgy érzi, hogy segítő és támogató beszélgetésre van szüksége, akkor
az alábbi elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot a településen szolgálatot
teljesítő egyházak képviselőivel:
Süller Zsolt evangélikus lelkész +36 20 356 1686
Hankovszky Béla (Jácint atya) katolikus pap +36 20 369 7719
Bokros László baptista lelkipásztor +36 20 886 3256
Kádár Ferenc református lelkipásztor +36 20 445 6656

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

8-12

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

8-12

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
Cs

13-17
8-12

(Martonvásár)
H-P 8-16

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV
Máj. 28. Cs
tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 8-13
K, Sz 13-19

Máj. 19. K
kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

