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PROGRAMOK
Szív Klub
Dec. 6. Advent 2. vasárnapja
Mikulás ünnepség
Dec. 7.
Dec. 8. Közmeghallgatás
a Művészeti Iskola
Dec. 12.
karácsonya
Advent 3. vasárnapja
Dec. 13.
Süteményverseny
Szív Klub
Dec. 17.
Hangya Szabadegyetem
Karácsonyi koncert a
Dec. 19.
katolikus templomban
Advent 4. vasárnapja
Dec. 20. Karácsonyi koncert a
Baptista Imaházban

SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT TORDASON

10.

oldal

9.

oldal

Dec. 3.

ISKOLAI JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2015. november 14-én az Alapítvány
védnöksége alatt került megrendezésre iskolánk jótékonysági bálja.
7.

oldal

KARÁCSONYI MESE

19.

oldal

ARCHÍVUM

3.

oldal

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Már csak néhány hét és azt vesszük észre, hogy megint
eltelt egy újabb esztendő. Ilyenkor úgy tűnik, hogy nemrég kezdtük el, de a valóságban sok minden történt a
hónapok során. Megéltünk bánatot, örömöt, csüggedést,
sikert, melyekre visszaemlékezhetünk az év utolsó napjaiban. A kereszt(y)ény egyházak a nagyobb ünnepeik előtt
(karácsony, húsvét) lehetőséget adnak a felkészülésre, önmagunk számbavételére. A november végétől kezdődő
Advent is erre szolgál. Miközben készülünk a Megváltónk születésére, próbáljuk rendezni a korábban elrontott
dolgainkat és azon gondolkozunk, hogy fejezzük ki a szeretetünket mások iránt. A már több éves hagyomány szerint vasárnap délutánonként a település együtt ünnepli
a soron következő adventi gyertya meggyújtását. Megjelenésünkkel kifejezhetjük, hogy ehhez a közösséghez
tartozunk, és a többiek is fontosak számunkra.
A képviselő-testületnél is sűrűsödik a program, hiszen
a havi üléseken túl december 8-án a közmeghallgatáson
adunk számot az elmúló esztendőről. Elkezdődik a jövő
év tervezése és egy rövid pihenő után elkezdődik a megvalósítása is. Nagy terveink vannak az eddig kimaradt
intézményeink felújítására, átalakítására, melyek nagymértékben függnek a megjelenő pályázatoktól. Ha ezek
sikeresek lesznek, nem fogunk unatkozni jövőre sem.
Az önkormányzat brigádja kihasználva a jó időt, a nagy
beruházásaink miatt elmaradt terveinket valósítja meg.
Elkészült az iskola alatti szervizút, melyet egyre többen

MEGHÍVÓ
Tordas Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívok minden érdeklődőt a
2015. DECEMBER 8-ÁN (KEDDEN)
18 ÓRAKOR
megrendezésre kerülő

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Helyszín: HANGYA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik
a falu ügyei iránt, javaslataival, meglátásaival
szeretné segíteni községünk fejlődését.

használnak, így kevésbé alakul ki baleseti helyzet az
iskola környékén. Kőszórást kapott a Kölcsey utca Köztársaság utcát összekötő szakasza, és biztonságosra alakítottuk ki a csatlakozását is. Szélesítjük a kerékpárút
melletti parkolóhoz vezető lejáratot, így biztonságosan
lehet majd egyszerre fel- és lefelé közlekedni. Több tucat
fát, bokrot ültettünk el az iskola alatti részen és a kerékpáros pihenő környékén. A régi iskolától az óvodáig vezető járda mellett kialakítjuk a kandeláberes közvilágítást.
A temetőben üzembe helyeztük a Sajnovics téri park korábbi lámpáit. Reméljük ezekkel is segítünk az itt élőknek
és a használóknak. Ahogy eddig is, a jövőben is az lesz
a célunk, hogy szebbé, kényelmesebbé, élhetőbbé tegyük
településünket. De ez továbbra sem megy csak egyedül,
szükségünk van mindannyiunk segítségére.
Juhász Csaba

A KÖZSÉGHÁZA ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
December 23. szerda		
December 28. hétfő 		
December 29. kedd 		
December 30. szerda 		
December 31. csütörtök

8-12 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
ZÁRVA

A pénztár december 29-én, kedden lesz nyitva.
Boldog, békés ünnepeket kívánunk!
A Községháza dolgozói

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag és papír hulladék ingatlan elől történő elszállítása) időpontja:

december 28.

Juhász Csaba polgármester
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PÁLYÁZATI HÍREK
Nagy pályázataink lezárultak – lezárulóban vannak, az év vége az elszámolásoké.
Az IKSZT-re megítélt támogatás teljes egészében megérkezett, LEADER pályázatunk
helyszíni szemléje után a kifizetésre várunk. Kerékpárút projektünk is a végéhez
közeledik, a helyszíni szemle és a forgalombahelyezési engedély van hátra. Két kisebb
pályázaton a Művelődési Ház működéséhez
kaptunk támogatást. A Nemzeti Kulturális
Alap Zenei Kollégiuma 300 000 forinttal
támogatta Hangya Napon fellépő Ék Zenekar koncertjét, a Magyar Államkincstártól
pedig 236 000,- Ft-ot kaptunk hangtechnikai eszközök vásárlására.

ARCHÍVUM
A Polgármesteri Hivatal folyosóján Tordasra vonatkozó
XIX-XX. századi archív dokumentumok valósághű másolatait és a három katonai felmérés (I. 1763-1787, II. 1806-1869,
III. 1869-1887) Tordasra vonatkozó térképét helyeztük ki,
melyek honlapunkon is megtekinthetők szkennelt formában. Amennyiben Önnek a birtokában van olyan régi dokumentum, amelyet szívesen megosztana másokkal, kérjük,
juttassa – hozza el az önkormányzatba (Tordas, Szabadság
út 87.), hogy szkennelés után a honlapon közzétehessük!

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2015. október 27-én tartott testületi ülésén a
következő döntéseket hozta:
¥¥elfogadta

a BiosLogos Kft. szerződési ajánlatát a kóbor állatok befogásával és a gyepmesteri teendőkkel kapcsolatban
arról, hogy a családsegítéssel és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat 2016. január 1-től
továbbra is társulási formában, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szent László
Völgye Segítő Szolgálat útján kívánja ellátni
¥¥döntött az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjakról
¥¥döntött a költségvetést érintő módosításokról
¥¥döntött

APRÓHIRDETÉSEK
Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.
Nem tordasi magányszemélyeknek:
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.
Évi legalább három számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, ellőre fizetésnél 15 % kedvezményt adunk. Évi hat
számban történő, azonos terjedelmű megjelenés esetén, előre fizetésnél 30 % kedvezményt adunk.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.

KERETES HIRDETÉSEK
tordasiaknak
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

TORDASI

KISBÍRÓ

—

2 015.

nem tordasiaknak
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft
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POLGÁRŐR HÍREK
Megköszönjük

tagságunknak
az egész éves munkát, támogatóinknak pedig azt, hogy hozzájárultak az ehhez szükséges
anyagi fedezet biztosításához.
Településünk minden lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk:
A Tordasi Polgárőrség vezetősége nevében:
Andorfy Ottó
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

KOCSMASPORTOK
ÉJSZAKÁJA
Bár a művelődési ház nagyterme az év nagy részében legkevésbé sem hasonlít rá, van két alkalom az évben, mikor
egy egész éjszakára kocsmává változik. Nappali műszakban megfáradt filozófusok támasztják a pultot, világszerte – de legalább Tordason – ismert sportszakértők
állják körül a csocsóasztalokat, árgus szemekkel figyelve
az ott zajló csatákat. Idősek és fiatalok verik a blattot,
miközben igen magas színvonalú, olykor maratoni hos�szúságú darts párbajok zajlanak három pályán egyszerre.
A viccet félretéve, ismét jól sikerült az este. Darts-ra 16
versenyző nevezett, míg a csocsó bajnokságon 12 csapat
vett részt. Az olykor hosszabb, néha rövidebb meccsek
végeredményeként az alábbi sorrend született:
Darts
I.
Takács Miklós
II.
Tóth Kálmán
III. Baksai Arnold – Gál Attila
Csocsó
I.
Kiss Balázs – Nánási Dávid
II.
Farkas Ádám – Sas
III. Kun Zoltán – Lázár Norbert; Sós Gergely – Takács Miklós
Gratulálunk a versenyzőknek!

HANGYA
MÉDIA STÚDIÓ
Új név alatt, Hangya Média Stúdió címen folytatja munkáját a médiaszakkör. Sajnos ebben
az évben háromra fogyatkozott a létszám, ám
annál hatékonyabb munkára van lehetőség.
Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a kör nem bővülhet! Szívesen látunk bárkit, hétfő délutánonként,
akit érdekel a fotózás, videózás, esetleg egy hangstúdió működésébe szeretne jobban belelátni.
Október közepén lehetőségünk nyílt az NMI jóvoltából egy hat alkalomból álló sorozat szervezésére, melynek keretében Kása Béla fotográfus vezeti be a stúdió tagjait a portréfotózás rejtelmeibe.
Biztos vannak a faluban, akik az elmúlt időben felfigyeltek az utcákat fényképezőgéppel járó fiatalokra,
esetleg „áldozatul is estek” gyakorlatuknak. Nos,
büszkén állíthatjuk, egyre szebb és igényesebb képek kerekednek ki a kezük alól. Terveink szerint a
„tanfolyam” végére összegyűlik egy kiállításra való
anyag, melyet a nagyérdemű is megtekinthet majd.

Kedves Vásárlóink!

HANGYA
SZABADEGYETEM

FENYŐFA VÁSÁR
DECEMBER 10-TŐL

Kicsit megkésve ugyan, de ismét jelentkezik a
Hangya Szabadegyetem.
Soron következő előadásunk meghívott vendége Wagner Péter Közel-Kelet szakértő lesz, akivel a szíriai, illetve iraki helyzetről, az Iszlám
Államról beszélgetünk, valamint arról, men�nyiben jelentenek ezek veszélyt Európára.

LUCFENYŐ
EZÜSTFENYŐ
NORDMANN-FENYŐ
GYÖKERES IS!

WAGNER PÉTER:
A KÖZEL-KELET HATÁSAI EURÓPÁRA NÉZVE
Időpont: 2015.12.17. csütörtök 19 óra
Helyszín: Hangya Művelődési Ház, kisterem
Szeretettel várunk mindenkit!
4

Simon Ferencné
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ADVENTI SÜTEMÉNY
VERSENY

COLOR PARTY

Van egy titkos családi recepted, amit senki más
nem tud? Te csinálod a falu legjobb bejglijét?
Utolérhetetlen a zserbód?
Nyerd meg a „Tordas legjobb karácsonyi sütije”
címet!
Jelentkezz december 7-én reggel 8 óráig a muvelodesihaz.tordas@gmail.com e-mail címen!
Amit várunk:
¥¥Versenyző neve
¥¥Versenyző elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)
¥¥Szabadon választott sütemény neve
Verseny, zsűrizés menete:
Minden nevezett versenymunkát a Hangya Művelődési Ház előtti téren várunk december 13-án,
14.30-15.30 között.
Készülj egy szépen tálalt darabbal a látvány zsűrizéséhez,
illetve azzal a mennyiséggel, amit a közönség kóstolhat,
pontozhat.
A vásár ideje alatt lehetőség lesz kóstolójegy vásárlására,
mely azon túl, hogy lehetővé teszi a sütemények végigkóstolását, szavazó cetliként is funkcionál. A kóstolójegy
ára: 200 Ft. Ezen bárki leadhatja majd voksát kedvenc
süteményére. A szavazatok összegzését követően, még
aznap kiderül, ki készítette el az év legjobb karácsonyi
sütijét.
Díjazás:
I.
helyezett: 15.000 Ft Auchan utalvány
II.
helyezett: 10.000 Ft Auchan utalvány
III.
helyezett: 5.000 Ft Auchan utalvány
Jó készülődést!

SZÍV KLUB
Szív és érrendszeri betegségek
megelőzését szolgáló klubot
indítottunk, ahova kortól és
betegségtől függetlenül várunk
minden érdeklődőt.
HELYSZÍN:
Művelődési Ház, Tordas
IDŐPONT:
12.03. és 12.17. 14.00 óra
Kérjük, kényelmes öltözékben
érkezzenek!
Dr.Harbula Ildikó,
Dr.Kertész Tamás
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BABA-MAMA KLUB

FALUGAZDÁSZ

BABÁS-MAMÁS
PROGRAMOK

ÜGYFÉLFOGADÁS

A Művelődési Házban Csiribiri játékos foglalkozás
kedden 10 órakor Halász Katalinnal, Kerekítő Mondókás
Móka szerdán 10-től Borka
Máriával.
A Teremtőkertben Baba-Mama Klub Schubert Rékával
pénteken 11-től, Ovis torna
csütörtökön 4 órától Seiler
Tündével.

Gulyás Nikoletta, falugazdász
minden páros héten szerdán a
Művelődési Házban (Szabadság
út 55.) 12.30-16.00 óráig ügyfélfogadást tart. Kérdés esetén
hívható a 06 70/4893-882-es
telefonszámon.
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ISKOLA

ISKOLAI HÍREK
Gyorsan peregnek a hetek az iskolában, a pedagógiai munka
mellett köszönhető ez a rengeteg programnak is.
Az iskola 4. b osztálya nagyon szép sikert ért el a megyei
Bolyai matematika versenyen, ahol 4 fős csapatunk (Tóth
Kata, Szilika Benedek, Szabó Erik Zalán, Andrik Artúr) első
helyezett lett, így továbbjutott az országos döntőbe.
A két 5. osztály a Nagytétényi Kastélymúzeumban volt őszi
osztálykiránduláson, ahol egy kincskereső programon vettek részt. Gyerekek, pedagógusok nagyon élvezték a foglalkozást.
8. osztályos tanulóink (Benedek Panna, Puskás Petra) biológia versenyen bizonyítják felkészültségüket az érdi Vörösmarty Gimnázium természettudományi versenyén.
2., 5., 6., 7. osztályból 3-3 fővel Kápolnásnyéken matematika
versenyen voltak tanulóink, amelynek eredményéről később
tudunk beszámolni.
Október 15-én „A fehér bot világnapja” alkalmából iskolánk
diákönkormányzata kirándulást szervezett Budapestre a
Láthatatlan Kiállításra.
Október 22-én méltó módon emlékeztünk az 56-os forradalom hőseire.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT HÍREI

LÁTHATATLAN
KIÁLLÍTÁS
2015. OKTÓBER 15.
A Fehér Bot (A látássérültek nemzetközi napja) alkalmából iskolánk Diákönkormányzata látogatást szervezett
Budapestre.
A Láthatatlan Kiállítás egy különleges, interaktív utazás
egy láthatatlan világba, ahol teljes sötétségben próbálhat6

November 24-én a Csodák Palotájába látogat a felső tagozat.
26-án a „Szép magyar beszéd” verseny kerül megrendezésre.
27-én a Diákönkormányzat szervezésében a Fővárosi Nagycirkuszba látogathatnak el gyermekeink.
29-én, Advent első vasárnapján a művészeti iskola növendékeinek részvételével gyújtjuk meg az első gyertyát a művelődési ház előtt.
Röviden decemberi programjainkról:
Hagyományos SULI-BULINKAT december 4-én rendezzük.
December 7-én a Mikulást várjuk a Hangya Művelődési
Házban.
A szülőket december 7-8-án fogadóórára várjuk az iskolába.
„Mikulás kupán” mérhetik össze tudásukat a focizni szeretők ebben a hónapban.
December 12. munkanap iskolánkban is. Tanítás a csütörtöki órarend szerint az első három órában. A tanítási órák után
karácsonyi bolhapiacon cserélgethetik apróságaikat gyermekeink.
Utolsó tanítási napunk december 17. lesz, ezen a napon tartjuk az osztályok karácsonyi ünnepségeit, az iskolai ünnepséget.
December 18. a téli szünet első napja.
Pók Endréné alsós mk.vez.

tak meg eligazodni a gyerekek csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán.
Az egy órás túra alatt a diákok megismerhették a vakok
világát, és vezetőik (vakok vagy látássérültek) segítségével megtanulhatták a nem látó társaikkal való kommunikációt.
Mind a gyerekek, mind a kísérők számára tanulságos és
megható élmény volt.
Több tanuló a kiállítás végeztével csak annyit mondott,
hogy hálás azért, hogy újra lát.
A cél az volt, hogy felhívjuk a gyermek figyelmét az elfogadásra, együttérzésre és mások segítésére.
Nagyon szépen köszönjük a segítséget Boleradszki Edinának, Máli Rékának, Both Edinának és Cifka Orsolyának!
TORDASI
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ISKOLAI
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2015. november 14-én az Alapítvány védnöksége alatt
került megrendezésre iskolánk jótékonysági bálja.
A bál megrendezése komoly szervező munkát igényel,
de szerencsére ismét jeles és kiváló példáját láthattuk és
tapasztalhattuk annak, hogy összefogással és együtt
gondolkodással mennyivel könnyebb nagy feladatokat
is megvalósítani. Mivel maradéktalanul nem lehetne felsorolni azon kedves szülők, nagyszülők, kollégák segítő
adakozását, munkáját, akik részt vettek a bál szervezésében, kivitelezésében, ezért mindenkinek, aki bármilyen
módon, akár segítő munkával, akár adakozással járult
hozzá ennek sikeréhez, iskolánk nevében nagyon szépen
köszönöm.
Köszönetet szeretnék mondani a Szülői Munkaközösség Elnökének, Bucsi Brigittának, az SZMK tagjainak, a
szülőknek az előkészületekben való segítségért, a tombolatárgyakért, a felajánlásokért és a koordináló munkáért.
Többen voltak olyanok is, akik részt venni ugyan nem
tudtak az esten, de adományukat eljuttatták az iskola
részére.
A bál egy szép nemesi tánccal, a Palotással vette kezdetét, majd jelenlegi és volt diákjaink kedveskedtek műsorral, tánccal. Felkészítő tanáraik Fersch Andrea, Fazekasné Domak Anikó tanárnők voltak. Az est fénypontja a
végzős diákjaink nyitótánca volt, amely meghatottsággal
töltött el szülőt, nagyszülőt, diákot, pedagógust egyaránt. A csodálatos keringő, s az est folyamán bemutatott
táncok egyaránt Marton Gabriella tanárnő koreográfiája.
Megköszöntük lelkes munkáját, szülők, diákok, kollégák
nevében egy szép csokor virággal kedveskedtünk. A finom vacsora a Szociális Otthon konyhai dolgozóinak volt
köszönhető, köszönjük Diószeginé Icának és Serák Tamásnak a gondosan elkészített ételeket. Ugyancsak kö-

szönet illeti azokat a fiatalokat, akik az éjszaka folyamán
felszolgáltak, kényelmünkről gondoskodtak. Szeretném
név szerint is említeni őket: Schachay Bettina és barátnője, Diószegi Márk, Pók Máté és Schachay Károly. A büfé
szervezését továbbra is Bucsi István és felesége vállalták,
köszönet érte; akik a pult mögött dolgoztak: Nagy Ica és
Csillag Zita, ugyancsak nagy köszönet munkájukért.
Remélem, aki ott volt, jól érezte magát, s mindamellett, hogy ez kikapcsolódást nyújtott mindannyiunknak,
ugyanakkor a bál bevételét tanítványaink támogatására
fordíthatjuk, mint ahogy tettük ezt az elmúlt évek során is.
2015-ben az alapítvány a következő módon támogatta diákjainkat:
¥¥színházi belépőjegyekre és útiköltségre: 517.000 Ft
¥¥tanév végi kirándulásokra: 184.000 Ft
¥¥„25 éves az iskola” gálaműsorára: 80.000 Ft
¥¥diákjaink jutalomkönyveire: 79.000 Ft
¥¥nyári táborokra (kreativ tábor, szlovéniai tábor,
¥¥judotábor, tánctábor) 502.000 Ft
¥¥versenyek nevezési díjaira: 31.000 Ft
¥¥rendhagyó irodalomórákra: 20.000 Ft
Összesen: 1.413.000 Ft volt eddig az alapítvány kiadása.
Ahogy már leírtuk, a téli szünet előtti utolsó tanítási
nap december 17. csütörtök.
Iskolánk nevében szeretnék mindenkinek, szülőknek, diákjainknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánni.
Somfai Sándorné

Meghívó
a művészeti iskola szeretettel meghívja Önt és Családját,
2015. december 12-én, szombaton (munkanap), 16 órától
a Hangya Művelődési Házba,

HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI RENDEZVÉNYÉRE.
Közreműködnek: Baka Levente, valamint Boka Gábor egyéni színháza.
A talpalávalót a Magos és a Gatyamadzag zenekar biztosítja.
További programok: eszem-iszom, ajándékozás, táncház.
Támogatók: Tordas Község Önkormányzata, Hangya Művelődési Ház és a Szülői
munkaközösség
Információ: +36 20/371-8653, pillikek@gmail.com
BELÉPÉS DÍJTALAN! A közreműködőknek ajándékot szívesen fogadunk!
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Baka Levente
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ÓVODA

A MESEVÁR HÍREI
Ismét eltelt egy hónap és hamisítatlanul beköszöntött
időjárásunkba az ősz. Hideg, párás, ködös idő van, melyhez szükségünk van testünk egészségére és védelmére.
Mint minden évben, idén is megtartottuk óvodánkban
az Egészséghetet, melynek keretein belül igyekeztünk
testünk kiürülő tartalékait pótolni, sokat mozogni,
változatosan és egészségesen étkezni. Minden csoport
más-más finomsággal készült. Voltak, akik csalamádét
készítettek, voltak, akik gyümölcssalátát. A hangsúlyt
mindenképpen az egészséges életmód kialakítása kapta.
Idén másodszor rendezhettük meg óvodai bulinkat,
melynek a Color Party nevet adtuk. Ebben az évben
többen vettek részt az óvodai bulinkon, támogatva ezzel óvodás gyermekeinket, köszönjük. Szeretnénk megköszönni a Művelődési Ház összes dolgozójának, hogy
helyszínt biztosítottak eseményünk lebonyolításához,
valamint az este folyamán szolgáltatták a színvonalas zenét. Továbbá szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
kicsit is hozzájárult ahhoz, hogy ez az óvodai esemény
megvalósulhasson. Külön köszönjük Kalamár Zuárdnak
a nagyon hangulatos és egyedi díszletet, mellyel emelte a
buli hangulatát!!!
Október közepén sikeresen teljesítettem Minősítő vizsgámat, melyre hosszú ideig készültem. Gyakornoki fokozatból Pedagógus I. fokozatba minősítettek. Ezúton
szeretném megköszönni az óvoda összes dolgozójának a
támogatását, valamint óvodavezetőnknek a sok bíztatást
és ösztönzést és végül, de nem utolsósorban a családomnak, hogy elviseltek és kitartottak mellettem ebben a
nem túl könnyű időszakban!
Október 22-én megemlékeztünk a Hősökről és gyertyát
gyújtottunk a Kopjafánál, majd minden csoport énekelt
vagy mondott egy-egy versikét, ezzel tisztelegve emlékükre.
Az őszi szünetet követően kihasználva még a szép őszi
időjárást, minden csoport kirándulásokat tett Tordason,
melyen számtalan szebbnél szebb kincset gyűjtött. Süni
csoportosaink busszal ellátogattak a martonvásári Kulturális Központba, ahol a Bab Berci utazásai című meseelőadást tekintették meg.
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November folyamán ellátogatott óvodánkba Bölöni
Réka, aki zenés színházzal örvendeztette meg gyermekeinket.
November 11-én Márton-napot tartottunk, ahol óvodásainkkal lámpás felvonulást rendeztünk és ellátogattunk
egymás csoportjába, dallal, verssel, vidámsággal vonulva. Köszönjük Andorfyné Andinak és Ottónak, hogy
lehetőséget biztosítottak óvodásainknak libalátogatásra.
Kaptunk libatollat, valamint tojást is a gyerekek nagy
örömére.
November végéhez közeledvén készülődünk az Adventre, valamint nagy-nagy szeretettel és izgalommal várjuk
a MIKULÁS-t. Advent második vasárnapján a Süni csoportosok készülnek karácsonyi műsorral, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk a Művelődési Ház előtti
téren.
Völgyi Boglárka
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A közelgő ünnepekre gondolva egyre többet törjük a fejünket, mi mindennel tehetnénk szebbé környezetünket
és az ünnepi pillanatokat.
Ebben lehetnek segítségünkre az alábbi kiadványok: a
Derűs tél – otthonunk karácsonyváró díszei című
kötetben például szemrevaló alkotásokat találunk
textilből, amelyek a hideg
évszakban nemcsak a teáskannát tartják melegen, hanem
a szívünket is. Mézeskalács-figurák, angyallány, mókás
szarvasok, hóemberek csábítanak alkotásra. Párnák, díszes
füzérek és mécsestartók lopnak ünnepi hangulatot a négy
fal közé.
Egy másik kötet, a Karácsonyi kreatív ötlettár az egész
családnak kínál ötleteket mintaívekkel, sablonokkal.
A Minikötések 30 perc alatt című kötet szintén a kézimunkázóknak szolgálhat új ötletekkel. 60 különleges
apróságot tartalmaz a hóbortos játékoktól a praktikus

SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT TORDASON
Egy nagy álmot dédelgettem magamban már hosszú
évek óta, csak talán sosem volt elég bátorságom ahhoz,
hogy megvalósítsam.
Mégis úgy gondoltam, hogy tovább őrizve a tordasi
hagyományokat, felfedezve a tehetséges embereket,
lehetőséget adni azoknak, akik szívesen játszanak, szívesen mutatják meg tehetségüket, s természetesen én
is bátorságot gyűjtve megvalósíthassam a régi álmot,
2012 januárjában meghirdettem, hogy várom mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek a színjátszáshoz, akik örömmel építenek egy ilyen közösséget.
S lassan elkezdődött, s már több ízben is sikerült a
megalakult Társulatnak bemutatkoznia Tordas lakói
előtt. Láthatták a kegyetlen és népét szorongató Döb-
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holmikig (telefontok, tolltartó, kávésbögre-melegítő,
illatpárna…), amelyek valóban rövid idő alatt elkészíthetők. A vidám és ötletes minikötések azonnali sikerélményt jelentenek, és ajándéknak is kiválóak.
Egy receptgyűjteményt is ajánlok azoknak, akik szeretnének saját készítésű, ehető ajándékokkal kedveskedni
szeretteiknek – legyenek ők csokoládéimádók vagy a csípős ízek rajongói. A Finomságok ajándékba (ínycsiklandó meglepetések – mert torkoskodni és adni jó)
című kötet a receptek mellett ahhoz is ötleteket, útmutatót ad, hogyan készítsünk a finomsághoz és alkalomhoz
illő díszdobozt, csomagolást.
A legújabb kiadványok közül még néhány cím:
Jean Sasson: Jazmína választása
Hyeonseo Lee: A lány hét névvel
Bíró Szabolcs: Anjouk I-II.
Berg Judit: Tökmagok Afrikában
Almási Kitti: Bátran élni
Szeretettel várok mindenkit a könyvtárban!
Varga Szabolcsné

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA
hétfőn és szerdán: 13:45 - 16:30
(A téli szünet ideje alatt zárva.)

rögi uraság és Ludas Matyi történetét, a furfangos
szegény legény Csalóka Péter szerencséjét, A császár
új ruhája című mesejátékot, melyet a gyerekek nagy élvezettel néztek. S most utolsóként Az alkohol öl című
zenés bohózatot, melyen jól szórakozott a közönség,
akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Köszönjük Bánki Zsolt tanár úrnak, hogy minden
előadásunkat kedves dicsérő szavakkal méltatja, köszönjük Tordas lakóinak, hogy támogatják ügyünket,
hogy tetszésüket nyilvánítják, hogy segítenek minket
abban megerősíteni, hogy szükség és igény van a mi
tevékenységünkre.
Továbbra is nagy kedvvel és kitartással dolgozunk,
újabb két darab bemutatására készülünk. Egyik darabunk a gyerekeknek szól, a másikkal a felnőtt közönséget szeretnénk a nézőtérre csalogatni. Nagyon szívesen
látunk körünkben minden olyan fiatalt, felnőttet, aki
kedvet érez közénk állni, játékos kedvét, tehetségét
megmutatni.
Biztosíthatjuk, hogy jól fogja érezni magát a csapatban, hiszen a próbák, a készülődések, a közös izgalmak
és a sikerek egy olyan közösséget teremtettek, melynek
- azt gondolom - megtisztelő mindannyiunk számára,
hogy tagjai lehetünk.
Hívunk és várunk újabb tagokat, jelentkezőket!
A Társulat nevében: Somfai Sándorné
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KEDVES OLVASÓK!

CSUPOR ZOLTÁN
MIHÁLY (1919-1995)
Szalézi szerzetes pap, tordasi plébános, érseki tanácsos.
Perenyén született, Gyulán volt növendék, majd Szentkereszten novícius. 1936-ban tett fogadalmat, Budapesten,
1947. június 22-én szentelték pappá. 1947-1949 Szombathelyen volt iskolai hitoktató, majd 1949-1950 Nyergesújfalun hittanár. 1950-ben az esztergomi Főegyházmegye
keretében „ideiglenesen” a székesfehérvári egyházmegye
szolgálatában vállalt szolgálatot. 1954-ben Tordason
lelkész, majd plébános lett. Itt fejtette ki lelkipásztori,
művészi és kulturális talentumát valóságos remeteként.
Történelmi gyűjteményét iskolák, üzemi dolgozók, közéleti személységek, külföldi akadémikusok, múzeumi
szakértők látogatták. Gödöllő városa és Tordas Község
díszpolgárrá avatta. 20 évvel ezelőtt, 1995. november 29én Székesfehérváron hunyt el.

A TORDASI CSUPOR
GYŰJTEMÉNY TÖRTÉNETE

meglátogatott Shovy Lajos pápai trónálló, megyéspüspök.
Megemlítettem, hogy ha már ilyen híres tudós született
Tordason, mint Sajnovics János, talán jó lenne a reá vonatkozó anyagokat felkutatni és összegyűjteni. A püspök
úrnak tetszett a gondolat(…). Így kezdődött a Sajnovics és
finnugor gyűjtemény megalapítása(…).” Sajnovics János jezsuita nyelvész és csillagász 1735-ben született Tordason.
Mikor Csupor Zoltán odakerült, mégcsak utca sem volt
róla elnevezve, szobrát 1953-ban beolvasztották. (Később
Nagy Miklós szobrászművész kezenyomán született újjá
(szerk.)) „Levélben és szóban kértem a helyi tanácstól az
utca elnevezését, de durván visszautasítottak. Végül is a
rádión keresztül sikerült valamiféle nyomást gyakorolnom
a megyére.” Így lett Tordason Sajnovics utca. Először Sajnovics életét és munkásságát kutatta, majd a rá vonatkozó tárgyi emlékeket kezdte gyűjteni. „Ettől kezdve évekig
szinte csak zsíroskenyéren éltem. Ami pénzt össze tudtam
spórolni, akárhányszor csak Budapestre utaztam, régiségboltban vásároltam el.(…)Mivel Sajnovics falun született,
ezért kezdtem néprajzi anyagot is gyűjteni és a falu történetét kutatni.” A Sajnovicsból kiinduló gyűjtemény egyre
szerteághazóbb és színesebb lett. A több ezer darabból álló
művelődéstörténeti gyűjteményt a tordasi templom falához épített kis szobákban és folyósókon tárolta. Lelkesen
fogadta az iskolásokat, érdeklődőket, derűs, történetekben
és legendákban gazdag tárlatvezetést tartott. A gyűjteményt születése pillanatától kezdve különbözőképpen fogadták. Egyházi részről Shovy püspök lelkes támogatója
volt. Az Állami Egyházügyi Hivatal azonban gyanakodva
figyelte, a község hozzáállást pedig jelzi egy tanácsülésen
elhangzott javaslat: „Ha a pap nekünk adja a múzeumát,
viszonzásul csinálunk neki oda egy klozettot.” 1970-ben
a Demonstratio megjelenésének 200. évfordulója alkalmá-

Csupor Zoltán Mihály a maga szellemi és anyagi erejéből, a gátló körülmények ellenére gyakorlatilag a semmiből teremtette meg életművét – egy több ezer tárgyat
magába foglaló kultúrtörténeti gyűjteményt.
1954-ben került a túlnyomórészt evangélikusok lakta Tordasra, ezt megelőzően szerzetes papként tanított. 1947-től,
pappá szentelésétől hitoktatóként működött Szombathelyen, majd 1949-ben Nyergesújfalura került. 1950-ben
azonban feloszlatták a rendet. „1954-ben a székesfehérvári
püspökség egy évre kölcsön kért a tordasi lelkészség vezetésére – mondja visszaemlékezéseiben – . Azért egy évre,
mert – mint mondták – addig sem fogom kibírni Tordason.
Innen minden pap megszökött… Az egyházmegye legszegényebb helye volt, lakás nélkül, egy esztendeig a templom
oratóriumában laktam. Kéménye nem volt, fűtés nélkül teleltem ki. Majd hozzáépült ez a kis teakonyha, a fürdőszoba, az előszoba és (…)a szoba(…). Ez a székesfehérvári püspökség adományából épült. Az egyházközösség nagyon
szegény volt, de a püspökség is. Én húztam reggel a harangokat misére, egy lélek sem jött el. Mindennap órákat álltam az ablak előtt. Egy lélek nem járt erre.(…) 1958 őszén
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ból rendezett Sajnovics ünnepségre Csupor Zoltán még
meghívót sem kapott. Ahogy többszöri kérelmére útlevelet sem Finnországba, ahol a Helsinki Finnugor Társaság
örökös rendes tagjává választotta. Voltak és vannak, akik

KUTYABEFOGÁS!
Kedves Gazdák!
Tordas közterületén a gazdátlan és kóbor kutyákat az
Önkormányzattal megállapodva a Bioslogos Kft. gyűjti
be, és gyúrói telephelyére szállítja az Állatmentő Farmra.
Kérem, ha gazdátlan, kóbor kutyát lát, hívja az Önkormányzatot a +36/22 467-502-es telefonszámon hétfőtől
péntekig nyitvatartási időben, egyéb időpontban Fedák
Krisztinát a +36/30 961-46-45-ös telefonszámot.
Szeretnénk felhívni a Gazdák figyelmét, ha kutyát
tartanak, mindig a Gazdák felelőssége, hogy a kutya ne
tudjon kijutni a közterületre. Továbbá az is nagyon fontos, hogy minden kutyatulajdonos tisztában legyen vele,
hogy 2014. január 1-től a kutyákat kötelező mikrochippel
is ellátni az éves kötelező veszettség elleni oltás, ill. a féreghajtás mellett.
Amennyiben a kutya közterületen kóborol, és a bejelentés megtörténik, Nekünk kötelességünk kimenni és telephelyünkre szállítani.
Ha Gazdája a telephelyen jelentkezik kutyájáért, és a tulajdonlás tényét oltási könyvvel vagy egyéb kétséget kizáró módon igazolja, úgy a kutyát a Bioslogos Kft. átadja,
ha az állat rendelkezik a kötelező mikrochippel, illetve a
kötelező érvényes éves veszettség elleni oltással.
Ezek hiányában a megőrzési díj 1.270 Ft / nap + elvégzett állatorvosi ellátás (pl: mikrochip behelyezés, oltás,
parazitamentesítés, oltási könyv), melyet a tulajdonosnak
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másként vélekednek. Rendes tagjává választotta az MTA
Nyelvtudományi Társasága, az MTA Történelmi Társulata. 1978-ban a Magyar Televízió „Zoli bácsi” címmel
filmet is készített róla. 1972-ben VI. Pál pápa egy teljes
missziós felszereléssel ajándékozta meg. „Én nem vagyok
gyűjtő – mondta. Mindazt, amit összegyűjtöttem, össze
kellett gyűjtenem. S más magyar szó nincs rá. Én azonban mindezeket mint szemléltetőeszközöket állítottam
össze.” A vegyes fogadtatás aggodalmat váltott ki Csupor
Zoltánból: „Mi lesz a gyűjteménnyel halálom után? Tordas
Község közömbössége miatt semmit sem érdemel meg.(…)
Ha a tordasi plébánián maradna, utódom azzal a felkiáltással, hogy ő a lakásban lakni akar, ki tudja, milyen sorsra
juttatná.(…)A Gödöllői Művelődési Központ (…) éppen az
Erzsébet királyné születésének 150. évfordulója alkalmából rendezendő kiállításra készült. Polónyi Péter (igazgató
(szerk.)) nagyon kedvesen hívott Gödöllőre. (…) Mindig
kedves figyelmet és értékelést tapasztaltam részükről.
Ezek után döntöttem úgy, hogy gyűjteményemet halálom
után a városra hagyom.” Jelenleg a Gödöllői Városi Múzeum állandó kiállításán tekinthető meg egy reprezentatív
válogatás a Csupor gyűjtemény gazdag anyagából. (Forrás:
Hegedűs Zsuzsa:”Da mihi animas, caetera tolle!”(A tordasi
Csupor gyűjtemény))

a kutya átvételekor ki kell fizetnie számla ellenében a Bioslogos Kft.-nek.
AKTUÁLIS ÁRAK:
Mikrochip beültetés: 3.500 Ft
Veszettség elleni oltás: 4.000 Ft
Féreghajtó tabletta: 350 Ft/10 kg
Bolhátlanítás: 15 kg alatt 1.200 Ft, 15 kg felett 2.400 Ft
Oltási könyv: 600 Ft
Fent említett árak az áfát tartalmazzák.
Veszettség elleni oltás hiányában a hatósági állatorvos
által a megfigyelési idő 14 nap, majd ezután a Bioslogos
Kft. állatorvosa a szükséges állatorvosi ellátást végzi a
kutyán, melyet a tulajdonosnak számla ellenében a kutya
átvételekor ki kell fizetnie.
Kedves Gazdák, ezúton is kérjük Önöket, figyeljenek Kedvenceikre, hogy ne tudjanak a biztonságos kertből vagy lakásból a közterületre kijutni, így környezetüket és Kutyájukat is megkímélik a kellemetlenségektől és a költségektől…
és ne feledjük 4lábú Társuk örökké hálás lesz a
gondoskodásért!!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
A Bioslogos Kft és a
Tordaszoo
Állatmentő Farm
munkatársai
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EGYHÁZAK

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

A GYÖNGE KISDED, AZ
„ALAPTALAN” REMÉNY, A
KI NEM ÉRDEMELT SZERETET – AZ IGAZI AJÁNDÉK

mint jóakaratának és különleges szeretetének embereit.
Azokat, akiknek a szíve olyan, mint a kicsiké, akik képesek befogadni ezt a kinyilatkoztatást, az alázatos szívűek, a szelídek, akik szükségét érzik, hogy imádkozzanak,
hogy megnyíljanak az Isten előtt, azok, akik szegénynek
érzik magukat, akik szívesen fogadják az örömhírt, mert
azt is tudják, hogy Isten szeretete ajándék és nem érdem, és
„Odakint Karácsony van!” Mondta füligérő mosol�semmijük nincs, amit ne Tőle kaptak volna, hogy létükben
lyal a gombszemű három éves kisfiú, egy hittantáborászorulnak Isten irgalmára. Aki tudja, hogy nem magától
ri augusztusi tikkasztóan meleg nap estéjén.
értetődő, nem természetes, hogy ő „van”. Nem magától
Úgy elcsodálkoztam ezen a csillagászati szempontból értetődő, és nem természetes, hogy élünk, van kezünk-lámindenképp meglepő kijelentésén, hogy nyomban kisiet- bunk, van mit ennünk-innunk, s főleg, hogy van akit szetem az udvarra. És lám, igazat mondott a kicsi. A táborozó rethetünk, és aki minket szeret, van akinek szüksége van
gyerekek pauszpapírhengerből még délután készített mé- ránk. A szegénység tehát egy kiváltságos képesség, hogy
cseseiket egy álló fatörzsre akasztgatták különlegesen szép kinyissuk az ajtót Isten titka előtt. Jézus születésének hífényfüzért alkotva. Nem tudom, hogy jutott a kisfiú ilyen rül adása előre vetíti küldetését: Ő az, aki a szegényekhez,
szép megfogalamzásra és akárhogy is volt, ami figyelem- megvetettekhez, betegekhez jött, és hozzájuk küld minre méltó és számomra emlékezetes, hogy az élményből és ket is. Hogy megünnepelhessük a születésnapját, szintén
csöpp élete tapasztalataiból összeszőtt és a szívében for- nincs más eszközünk, mint az egymás iránti szolidaritás
gatott öröm szavait megosztotta velem, pazarlóan, nem és a tevékeny szeretet, még akkor is, ha nekünk Jézus nem
mérlegelve, hogy kiérdemlem-e ezt a megosztást, vagy adott konkrét utasításokat, hanem mindegyikőnkre rábízértékelem-e, hogy egyáltalán figyelek-e rá, hogy nem ne- ta, hogy keresse és tegye meg azt, ami tőle telik a másik
vetem-e ki. Nem tudtam másra gondolni, mint amit Jézus javára. Végül Karácsonyra készülve meg ne feledkezzünk
Krisztus mond a tanítványoknak a gyermekekre, hogy „... magunkról, és ne csak a lakásunkkal, a menüvel az ajándéilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy kokkal, hanem a lelkünkkel is törődjünk. Ez a személyes
aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az evangéliumunk, az örömhírünk: bármilyen sötétséget,
nem jut be oda.” (Lk18,16.) Fontos jól értenünk, hogy Jézus gyászt, betegséget, szomorúságot, csalódottságot, bűnönem konkrétan a gyerekeket idealizálja (az ilyen nevelés ket, fogyatékosságot találok is magamban, bármilyen „istállót” is kínálok fel, ide is meg tud és meg
nagyon elhibázott), és nem valami hamis
gyermeki ártatlanságot állít elénk, mert És a valódi örömhír, hogy fog születni, mert ma is szállást keres a
az egészen kicsik is hajlandók a rosszra, s nem az érdemeim szerint szent család és a születendő Kisded azért,
szeret, nem az enyém az első
hogy ebből a sötétségből kivezessen. És a
ha nem nevelnénk, tanítanánk őket, emlépés, hanem a nagyvonalúvalódi örömhír, hogy nem az érdemeim
beri mivoltuk sérülne, hanem azt a kez- ságé, az előre-szereteté.
szerint szeret, nem az enyém az első lédetben a szülőkhöz, Istenhez, az Atyához, a már köztünk lévő Isten országához, egymáshoz pés, hanem a nagyvonalúságé, az előre-szereteté. S pont
való gyermeki viszonyulást állítja elénk példaként, amel�- ezt kell eltanulnunk Istentől: akkor szeretni, esélyt adni,
lyel a gyermek belenéz a világba. Önzetlenül, bizalommal, amikor még nem érdemli meg a másik, amikor még nem
számító érdek nélkül, aki feltétel nélkül meri elveszíteni, bizonyított. Nem azért szeretni, mert jó, hanem azért szeodaadni önmagát a másiknak. Jézus erre is utal imájában, retni, hogy jobb legyen. Istent nem tudjuk megérdemelni
amikor hálát ad Atyjának, hogy „a titkokat elrejtette a böl- vagy kierőszakolni – de nem tudjuk feltartani vagy elűzni
csek és okosak előtt, és a kisdedeknek jelentette ki.” (Lk sem. Megérzi ezt az ember, amikor „alaptalanul” elkezd remélni. Nem tudja pontosan, hogy lesz, a gondokat hogyan
10, 21)
Az Újszövetség szavai szerint magát az evangéliumot, az oldja meg, nem tudja, a bűnei árát hogyan fizeti meg, de
Üdvözítő születésének, megváltottságunk jó hírét, sem a egyszerűen elkezd remélni. Ez a gyönge remény a gyönge
jelentőseknek, azaz a „vallási elitnek” hirdették meg az an- Kisded. Majd ebből lesz erős életvezetés, de egyenlőre a regyalok, akik szerint ők „kiérdemelték”, hogy Isten tiszte- mény – s ez a legfontosabb. Amikor ezt a reményt megkapletben tartsa őket, hanem a lenézett és megvetett pászto- juk, megérezzük, hogy nem fogunk elveszni, van valahogy
roknak, akik, mivel nem tudták megtartani a szombatot, tovább, nem érdemes több bűnt elkövetni – akkor pontovétettek a Törvény ellen és megítélésükben hasonlóak vol- san tudjuk, hogy ez ajándék.
tak a tolvajokhoz, gyilkosokhoz. Mégis Isten logikája szeSalamon Sarolta - Jácint atya, Ferenc pápa, Papp
rint Őket, a megalázottakat szólítják meg Isten hírvivői,
Miklós morál teológus gondolataival
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DECEMBERI ÉS ÚJÉVI
LITURGIKUS NAPTÁR
a vasárnapi Szentmisék 10 órakor kezdődnek;
(Gyúrói Szentmisék szombaton 17 órakor)
Adventi Roráte, hajnali Szentmisék:
kedd, csütörtök 6 óra
Dec. 4.
elsőpéntek

17:45

gyóntatás

18:30

Szentmise, engesztelő imaóra

Dec. 8.
kedd

6.00
óra

Roráte, Szeplőtelen
Fogantatás ünnepe

Dec. 19.
szombat

este
18:30

Adventi zenés áhítat

Dec. 24.
csütörtök

este
8 óra

„Éjféli mise”

Dec. 25.
péntek

10 óra

Urunk születése Szentmise

Dec. 26.
szombat

17 óra

előesti Szentmise Gyúró

Dec. 27.
vasárnap

10 óra

Szent Család vasárnapja,
családok megáldása

Dec. 31.
csütörtök

17.30

Hálaadó, előesti Szentmise

Jan. 1.
Péntek

10 óra

Szűz Mária Isten Anyja
Főünnep, parancsolt ünnep

Jan. 6.
szerda

este
19 óra

Vízkereszt, Urunk Megjelenése Főünnep, parancsolt ünnep

Jan. 10.
vasárnap

10 óra

Urunk megkeresztelkedése,
Szentmise

HA NAGYON ELBIZONYTALANODNÁL, KERESS
SEGÍTSÉGET!
Orvosokat, lelkészeket, családsegítőket, aki eddig is meghallgatott. Nehéz élethelyzetben nem vagyunk képességeink teljes birtokában. Döntéseket hozni ilyenkor nem
szabad. A legjobb, amit tehetsz, hogy egy külső szemlélővel átbeszéled mindazt, ami most foglalkoztat. A munkahely és a lakás elvesztése, s más élethelyzetet érintő
krízisek miatt hívják a legtöbben a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) számait.
Éjjel-nappal mobilról vagy vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes.
HÍVJA A 116-123 TELEFONSZÁMOT, HA ÚGY
ÉRZI, NINCS REMÉNY, HA MÁS ÚGYSEM ÉRTENÉ MEG, TALÁN MÉGIS LESZ EGY EMBER,
AKIVEL TUDNA ERRŐL BESZÉLNI!
Kék vonal: gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat: 116-111
éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes.
Délutáni telefonszolgálat: lelkisegély időseknek: 06-80-200866 este 6-9-ig, egyéb információk (jogsegély, pszichológus)

ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT

DECEMBER 19. ESTE 18 30-KOR A
TORDASI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Koncertszervező: Perger Judit, a tordasi katolikus templom kórusvezetője, kántora, zeneiskolai tanár
Közreműködik a templom kórusa
A műsorban többek közt elhangzanak:
Arcadelt: Ave Maria
Csillagfényes csöndes éjjel, francia karácsonyi ének
Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc
Sok szeretettel várunk!
TORDASI
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BAPTISTA IMAHÁZ

TORDASI BAPTISTA GYÜLEKEZET ÜNNEPI ALKALMAI

DECEM BER
04 (PÉNTEK)
17 ÓRÁTÓL
19 ÓRÁIG

KARÁCSONYI KONCERT
December 20-án 18 órai kezdettel
Közreműködik:
Budafoki Baptista Gyülekezet kamarazenekara és kórusa
Alkalom után szeretetvendégség!
25-én
(péntek)

16 óra

KARÁCSONYI ISTENTISZTELET, gyerekek szolgálatával

27-én
(vasárnap)

10 óra ISTENTISZTELET

31-én
(csütörtök)

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ ISTEN18 óra
TISZTELET

2016.01.01.
(péntek)

16 óra ÚJÉVI ISTENTISZTELET

RENDSZERES ALKALMAINK
Vasárnap

Hétfő

Szerda

09:00

Bibliakör óvodás és alsós gyerekeknek

10:00

Istentisztelet

19:30

Kosársuli a tornateremben

18:00

hónap 1. szerda: Imaközösség
családoknál
hónap 2. szerda: Női kör
hónap 3. szerda: Imaközösség
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör

17:00

Barátkozók órája (Isten igéjét
keresők közössége)

18:00

Ifjúsági alkalom

18:00

Baptista alkalom minden hónap utolsó szombatján

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9:5)

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Cím: Tordas Dózsa Gy. u. 7.
T: 0620-886-32-56
E-mail: tordasibaptista@gmai.com
www.tordas.baptist.hu

Szombat

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ADVENTI HÍR
December: valami új kezdete – több szempontból is. Advent első vasárnapjával megkezdődött az új egyházi év,
már egyre inkább az érkező újra figyelünk. Mert Valaki
eljött. Innen indul az új időszámítás, s nem csak a világtörténelemben! Számodra is, hiszen Krisztus érkezése az
Élő Istennel való személyes kapcsolat és az új élet lehetőségét hozta el. Figyelj, most is érkezik!
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom
az ő vállán lesz és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős
Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5-6)

RENDSZERES HETI ALKALMAINK
9 órakor

Gyermekistentisztelet

10 órakor

Istentisztelet,
gyermekmegőrzés

Szerdán

17 órakor

Bibliakör

Csütörtökön

17 órakor

Házi Istentisztelet

Vasárnap
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KIEMELT ÜNNEPI
ALKALMAINK
December 24-én 16 órakor
CSALÁDOKKAL ÜNNEPLÜNK EGYÜTT TEMPLOMUNKBAN.
December 25-én és 26-án 10 órakor tartunk
ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETEKET.
December 31-én 18 órakor
ISTENTISZTELETTEL BÚCSÚZTATJUK AZ ÓÉVET.
Január 1-jén, 10 órakor
ÚJÉVI ISTENTISZTELETET TARTUNK.

LELKÉSZI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/gyuro
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EVANGÉLIKUS
ALKALMAK

december 27.
ISTENTISZTELET
Gyúrón 9.30 órakor a gyülekezeti teremben
Tordason 11.00 órakor a gyülekezeti teremben

november 28. (szombat) 14.00
ÁDVENTI KÉZMŰVESKEDÉS
GYEREKEKNEK
a gyúrói gyülekezeti teremben

december 31.
ÓÉV ESTI ISTENTISZTELET
Gyúrón 16.00 órakor a gyülekezeti teremben
Tordason 17.00 órakor a gyülekezeti teremben

december 24.
KARÁCSONY ESTI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Gyúrón 16.00 órakor a templomban
Tordason 17.30 órakor a templomban

január 1.
ÚJÉVI ISTENTISZTELET
Gyúrón 9.30 órakor a gyülekezeti teremben
Tordason 11.00 órakor a gyülekezeti teremben

december 25.
ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET
Gyúrón 9.30 órakor a templomban
Tordason 11.00 órakor a gyülekezeti teremben

január 3.
ISTENTISZTELET
Gyúrón 9.30 órakor a gyülekezeti teremben
Tordason 11.00 órakor a gyülekezeti teremben

december 26.
ISTENTISZTELET
Gyúrón 9.30 órakor a gyülekezeti teremben
Tordason 11.00 órakor a gyülekezeti teremben

január 6.
VÍZKERESZT ÜNNEPE
Gyúrón 16.00 órakor a gyülekezeti teremben
Tordason 17.00 órakor a gyülekezeti teremben

KÖZELEG A SZERETET ÜNNEPE, A KARÁCSONY!
AZ ÜNNEPI FORGATAGBAN IS VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!
Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások
szinte mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat. Az elkövetés
helyszínei elsősorban a bevásárló központok, áruházak,
piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok,
valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények. A bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat és fogadják meg tanácsainkat!
Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el vásárolni, azt
lehetőleg ne egy helyre, hanem kisebb címletekben több
helyen tartsák táskájukban. Ezzel is megelőzhetik azt,
hogy egy óvatlan pillanatban az Önöknél lévő készpénzt
egy mozdulattal kiemelhessék a táskájukból. Ne tegyen
egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, okmányokat.
Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska
külső zsebeiben. Viszonylag biztonságos tárolási helyek
a belső zsebek, vagy övön hordható, illetve a ruházat
alatt, nyakba akasztva viselhető táskák. Ne feledje, hogy
az eltűnt okmányok pótlása hosszadalmas utánajárást és
költségeket von maga után.
Ma már természetes a bankautomaták használata, a hitelkártyával való pénzfelvétel, fizetés!
Amennyiben megoldható, ne a késő esti, éjszakai órákban,
TORDASI
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és ne egyedül vegyenek fel pénzt az automatákból! A pénzfelvételkor az automatánál idegen ne tartózkodjon, ha mégis, inkább keressenek egy másik pénzfelvevő helyet. Fontos,
hogy a PIN kódot illetéktelen személy ne lássa meg.
Fizetéskor törekedjünk arra, hogy a bankkártyánk ne
kerüljön ki látóterünkből, ne legyen lehetőség arra, hogy
annak adatait speciális eszközzel lemásolják, és később
visszaéljenek vele!
Vásárláskor, az áru válogatásakor ne tegye le táskáját,
pénztárcáját a pultra, a bevásárlókocsiba.
Ne hagyják a gépkocsi utasterében a kézitáskájukat,
mobiltelefon készüléküket, egyéb értéktárgyaikat. Ha
nagyobb értékű elektronikai eszközt vásárolnak, akkor a
vásárlást követően szállítsák egyenesen haza, ne álljon az
autó még órákig a parkolóban, tele drága újonnan vásárolt
eszközökkel. A jól szervezett tolvajbandák a parkírozóban is figyelnek és összehangoltan működnek. Pillanatok
alatt kirámolják az autót, és már csak hűlt helyét találjuk
dolgainknak.
Tömegközlekedési eszközökön fel- és leszállás közben
figyeljen a környezetére is, táskáját, csomagját lehetőleg
szorítsa magához, ajánlott válltáskáját maga előtt fogva
közlekedni. Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgal15
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mas helyen, tömegben tartózkodik, utazik.
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben egyaránt. Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják
megszerezni a pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha
nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni.
Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal a különböző házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba! A bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, ha otthon
tartózkodnak!
Ha több napos utazást terveznek, azt ne hangoztassák
idegenek előtt, hiszen ezzel is felhívják a figyelmet magukra. A szemfüles betörők alig várják, hogy tudomást
szerezzenek olyan lakásról, amely több napig üresen áll.
Utazás előtt csak a közvetlen környezetükkel tudassák

azt, hogy nem tartózkodnak otthon. Bízzanak meg valakit, hogy naponta ellenőrizze a lakást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát. Fontos, hogy lássák a
mozgást a lakásban az udvaron, és lehetőleg különböző
időpontokban.
Ha a kellően körültekintő magatartás mellett mégis
bekövetkezne bűncselekmény, haladéktalanul tegyen
feljelentést. Ezt bármelyik rendőri szervnél megteheti,
de célszerű az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak listáját, egyéni
azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről adott
pontos személyleírás nagymértékben segítheti a rendőrök
munkáját.
Amennyiben bűncselekményt észlel, kérjük, hívja
a 112-es segélyhívó számot!
Boldog és Biztonságos Karácsonyi Ünnepeket, illetve
Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

SPORT

FUTBALL

MAGYARORSZÁG NŐI
VÁLOGATOTTJÁNAK
MÉRKŐZÉSÉN JÁRTAK
A TORDASI LÁNYOK
Szerda kora délután mérkőzött egymással Magyarország és Törökország női válogatottja az EB
selejtező mérkőzésén. A találkozót a Tordas SE
U16-os korosztályú lánycsapata a helyszínen, a
Groupama Arénában tekintette meg.
Az Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség segítségének köszönhetően Csillag Szilveszter edző felügyelete mellett

HALENÁR GERGŐ IS
BEMUTATKOZOTT A
FERENCVÁROS KOROSZTÁLYOS EDZÉSÉN
16

szerda kora délután indultak útnak leányaink és kísérőik. A
mérkőzés 16:00-kor kezdődött az egyébként Ferencvárosnak otthont adó Groupama Arénában. A magyar és a török
válogatott is vereséggel kezdte meg az Eb-selejtező sorozatot, ezért mindkét együttes számára kiemelt jelentőséggel
bírt az egymás elleni összecsapás. A mieink számára azért
is fontos volt a győzelem, mert a csoportban kizárólag a
töröknél erősebb csapatok vannak a riválisok között.
A Groupama Arénában, mintegy 3000 szurkoló előtt
léptek pályára a válogatottak, vagyis minden körülmény
adott volt ahhoz, hogy jó meccset játsszon a két együttes. A lányok végül 1:0-ra megverték a vendégeket, így a
tordasi szurkolók is hozzájárultak ahhoz, hogy a válogatott begyűjtse első pontjait a kvalifikáció során.
Kis szurkoló táborunk egy jó élménnyel lett gazdagabb,
ráadásul sportjuknak magyar élharcosait is testközelből
figyelhették meg.
Újabb tordasi hangya vett részt a Ferencvárosi TC
korosztályos, U14-es csapatának az edzésén a népligeti edzőközpontban. A bemutatkozás olyannyira jól sikerült, hogy elképzelhető, Gergő januárban aktívan bekapcsolódik a Fradi felkészülésébe.
A Ferencvárossal kötött együttműködésünk keretében
lehetőségünk van arra, hogy a Tordas SE kiemelkedő
utánpótláskorú labdarúgóit megmérettessük az ország
legnagyobb nevű csapatának megfelelő korosztályában
is. Korábban már három U10-es játékost, Hóman Hubát, Keresztesi Krisztiánt és Vlad Zoltán mutattuk be a
zöld-fehér csapatban, ők azóta is rendszeresen edzenek
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közösen a Fradi hasonló korú gyermekeivel. Gergő esete
annyiban különbözik fiatalabb csapattársainál, hogy ő
már abban a korban van, ahol gyors döntés szükséges
arról, hogy ő és családja vállalja-e a profi labdarúgói pályát, a vele járó nehézségekkel együtt.
Az e heti bemutatkozás olyannyira jól sikerült, hogy a Ferencváros edzője javasolta, a januárban kezdődő felkészülést Gergő már a Népligetben eddze végig, amely során
részletesebb képet kaphatnak játékáról és képességeiről,
ezt követően lehet szó az átigazolásáról. Fiatal játékosunk addig is rendszeres vendége lesz a zöld-fehéreknek.
Gergő egyébként 2009-ben, hétévesen lett igazolt labdarúgó, így ez a lehetőség egy megalapozott munka
gyümölcse lenne, amely kellő örömöt jelent edzőjének,
Fazekas Attilának és az egész közösségnek, valamint
példát mutat a többi nálunk nevelkedő játékosnak is.

TORDASON IS LETETTE
NÉVJEGYÉT A LABDARÚGÁS SZEBBIK OLDALA
Pénteken toborzót, vasárnap két bajnokit is szervezünk a lányoknak.
Amikor nyáron elhatároztuk, hogy elindítjuk a bajnokságban 16 évnél fiatalabb hölgyeinket, nem gondoltuk,
hogy a lányok foci iránti éhsége és alázata ennyire nagy
lesz. Büszkén mondhatom, hogy minden edzésen az előre eltervezett feladatokat tudjuk végrehajtani, nem kell
változtatni az edzésterven létszámcsökkenés miatt. Több
női csapattal felvettük a kapcsolatot, hogy edzőpartnert
keressünk, de valljuk meg, kis hazánkban még nem olyan
népszerű a női labdarúgás.
Ezen próbálunk változtatni, mint ahogyan teszik azt
Beloiannisz településén is, ahol focit szerető hölgyek alapítottak egy kis csapatot, hiszen rajonganak ezért a sporTORDASI
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FELNŐTT LABDARÚGÁS
TORDAS 8. HELYEN ZÁRTA AZ
ŐSZI FORDULÓT
Aug. 9. 17:00

Sárosd

Tordas

2-2

Aug. 16. 17:00

Tordas

Lajoskomárom

3-2

Aug. 22. 17:00

Velence

Tordas

4-1

Aug. 30. 16:30

Polgárdi

Tordas

1-3

Szept. 6. 16:30

Tordas

Bicske

2-2

Szept. 13. 16:00

Mezőfalva

Tordas

1-6

Szept. 20. 16:00

Tordas

Gárdony

3-2

Szept. 27. 15:00

Sárszentmiklós

Tordas

5-0

Okt. 4. 15:00

Tordas

Ercsi

2-4

Okt. 11. 14:30

Felcsút

Tordas

1-3

Okt. 18. 14:30

Tordas

Martonvásár

0-1

Okt. 25. 13:30

Iváncsa

Tordas

6-0

Nov. 1. 13:30

Tordas

Szár

2-2

Nov. 8. 13:30

Pusztavám

Tordas

0-3

Nov. 15. 13:00

Tordas

Mór

0-9

tért. Ruzsás László edző kollégámmal elhatároztuk, hogy
összehozunk egy edzőmérkőzést. Október 27-én, kedden
este került sor az eseményre sportegyesületünk hátsó
pályáján. A remek hangulatú, egy órás mérkőzést 30-40
lelkes szurkoló izgulhatta végig, mely után mindenki elégedetten tért haza, hiszen focizhatott.
Keressük a további lehetőséget, hogy lányainkat ne csak
az U-16-os leány bajnokságban versenyeztethessük. Terveink között szerepelnek további edzőmérkőzések, téli
teremtornák.
Fazekas Attila – edző

17

NARANCSOS-CSOKIS
KEKSZ

HABCSÓK
KARÁCSONYFA

Hozzávalók kb. 30 db kekszhez:
¥¥30

ml narancslé
g vaj
¥¥1 narancs reszelt héja
¥¥100 g cukor
¥¥fél tk vanília kivonat
¥¥1 tojás
¥¥180 g liszt
¥¥0,5 tk sütőpor
¥¥csipetnyi só
¥¥25 g csokis gabonagolyó – vagy helyette apróra vágott étcsoki
¥¥110

1.

A narancslevet egy kis edényben felforraljuk, lehúzzuk a tűzről, belerakjuk a vaj felét és addig
kevergetjük, míg sima krém lesz.

2.

A vaj másik felét habosra verjük a cukorral, a
narancshéjjal és a vaníliával, majd jöhet a tojás,
a narancsos vaj és ezt így együtt jól elkeverjük.
Hozzákeverjük a lisztet, a sütőport és a sót,
majd simára keverjük. A legvégén hozzákeverjük a csokigolyókat is. Az egész mehet a hűtőbe,
minimum 1 órára.

3.

Ha letelt az idő, előkészítünk 2-3 tepsit, amibe
sütőpapírt rakunk. A sütőt 180 fokra melegítjük,
és elővesszük a hűtőből a masszát.

4. Golyókat formázunk belőle, a sütőpapíros tepsire helyezzük őket (egymástól távol) és tenyérrel,
vagy egy pohár talpával ellapítjuk a golyókat.
5.

6-8 percig sütjük. Ezt az első tepsinél kell
kitapasztalni. Figyelni kell kb. 6 perc elteltével, hogy mikor kezd barnulni
a széle. Na, akkor kell abbahagyni a sütést.
http://csakapuffin.
cafeblog.hu/

Hozzávalók:
¥¥4

tojásfehérje
csésze porcukor
¥¥zöld élelmiszer színezőanyag, pl.
aroma
¥¥tortadíszítő dekorációs cukorkák
¥¥1

1.

Melegítsük elő a sütőt 130 ° C-ra.

2.

Verjük fel a tojásfehérjéket kemény habbá,
miközben a porcukrot fokozatosan hozzáadagoljuk, és az ételszínezéket belecsepegtetjük.

3.

A sütőpapírral bélelt sütőlapon csökkenő
méretben egymásra nyomott kis habgombócokból fenyőfa alakzatot formázunk.

4. Hintsük meg a tortadíszítő dekorációs cukorkákkal, esetleg kevéske porcukorral,
ügyelve, hogy a csúcsra csillagocska kerüljön.
5.

Süssük 10 percig, majd a kikapcsolt és résnyire nyitott sütőben hagyjuk kihűlni.

(http://mentootlet.blogspot.hu/)
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KARÁCSONYI MESE

A fekete bárányka
Régen történt, nagyon régen, Betlehem városa mellett
a réten.
Birkák legeltek arra éppen: öt birka, tíz birka, száz birka. Csak úgy fehérlett tőlük a táj. A nagy fehérség közepében egy apró fekete pötty: egy fekete bárányka táncolt és ugrándozott széles jókedvében. De olyan szépen
táncolt és olyan vidáman ugrándozott, hogy a rét, tél
közepén, kivirágzott, mintha tavasz lett volna.
Sehogyan sem tetszett ez a fehér birkáknak. Irigykedve
bégettek:
-Bee! Mit keres köztünk ez a fekete? Mit táncol, mit
ugrál ez itt? Mit zavar ez itt? Bee! Akárkinek gyereke,
nem kellesz te fekete!
És kilökték maguk közül a fekete báránykát.
Olyan hirtelen történt mindez, hogy a fekete báránykának még csodálkozni sem maradt ideje. Máris elvonult
a nyáj, és ő ott maradt egyedül. Várt egy darabig, hátha
visszajön érte valaki, várt, de nem jött senki. Akkor lehajtotta a fejét, és szomorúan elindult, hogy szállást keressen éjszakára. Nem táncolt, nem ugrándozott. Csak
ment, ment, amerre a szeme látott. El is fáradt a lába.
Már a csillagok is feljöttek, mikor végre egy elhagyatott
istálló akadt az útjába.
Omladozott az istálló fala, a tetején befútt a szél, ám
az ajtaja sarkig tárva. Óvatosan belesett az árva fekete
bárányka.
Szalmával tele jászol állt az istálló közepén, mögötte
vaksin hunyorgó, félig vak tehénke. A tehénke barátságosan elbődült és kiintegetett a fülével, mintha hívogatná a vendéget.
Nem kérette magát a bárányka. Besurrant az istállóba,
s elvackolt a jászol alá, a félhomályba. Nagy csöndesen
lapult ottan, nem is moccant, nem is szusszant.
Attól kezdve ketten éltek az istállóban: a félig vak tehénke meg az árva fekete bárányka. Nem sokat beszéltek, így hát jól megfértek.
Egy nap, legelészés közben, a szokottnál messzebb kalandozott a fekete bárányka. Váratlanul különös társaság tűnt fel a réten. Viselős, gyermeket váró asszony ült
egy öreg, süket csacsi hátán. Mellettük egy férfi ballagott. Egyenesen arra tartottak ahol a bárányka legelészett. Az asszony szép arcát gond gyötörte:
- Jaj, Józsefem! Úgy érzem, éjszaka meglesz a gyermek,
és nincs egy zug, ahol meghúzhatnánk magunkat!
A férfi nyugtatta:
- Türelem, Máriám, megsegít az isten. Majd csak jut
nekünk is fedél.
És körülnézett a kietlen, nagy pusztaságban.
Ó, szegények! - szánakozott a fekete bárányka. - Kizárta őket is a nyáj. Majd én segítek nekik! - Azzal elébük
lépett, és vezetni kezdte őket, egyenesen az istálló felé.
Az öreg, süket csacsi azonnal a nyomába szegődött.
- Ki vezet bennünket?- kérdezte az asszony.
- Egy fekete bárányka... - válaszolta csodálkozva a
férfi.
Elérkeztek az istálló ajtajához. Ott megálltak. Rájuk hunyorgott a félig vak
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tehénke, aztán barátságosan elbődült, és kiintegetett a
fülével, mintha hívogatná a vendéget.
A jövevények hálásan beléptek az istállóba, s letelepedtek a jászol mellé. A csacsit bekötötték a tehénkéhez, a
jászol mögé. A bárányka elvackolt a szokott helyén, a
jászol alatt. Minden elcsendesedett.
Éjszaka közepén gyermeksírásra riadt a fekete bárányka. Nyitni akarta a szemét, ám a napnál is fényesebb
fény kápráztatta el. Remegő lábbal felállt és kidugta a
fejét a jászol alól.
Hát, az istálló fényárban úszott! Ragyogott a félig vak
tehénke szeme, selymesen pompázott a süket csacsi
vedlett sörénye. A jászolban aranyszálként csillogott a
szalma, rajta csöpp újszülött feküdt, kendőbe bugyolálva. Egyenesen a jászol alól kukucskáló fekete bárányra
nevetett.
- Lehet, hogy mégsem vagyok olyan fekete? - gondolta
felbátorodva a fekete bárányka, s kilépett a jászol alól.
Az újszülött újból rámosolygott.
A báránykának ettől olyan jókedve kerekedett, hogy
táncolni és ugrándozni szeretett volna. S úgy is tett:
táncolni és ugrándozni kezdett, mint réges-régen, a fehér nyáj közepében.
Sugárzó arccal nézte őt az anya, a férfi és a gyermek.
A bárányka csodálkozva vette észre, hogy az ajtóban
pásztorok tolonganak, s mögöttük... Mögöttük a szívtelen fehér birkák nyája bégetett!
- Ugye, most bejönnétek, ha mernétek! - húzta ki magát a fekete bárányka. Már nem remegett a lába, hanem táncolt és táncolt, és ugrándozott és ugrándozott.
Olyan jól érezte magát, hogy azt gondolta:
- Miért ne jönnének be a fehér birkák is? Hiszen a testvéreim. - És kiszólt nekik: - Gyertek beljebb! Gyertek beljebb!
S a fehér birkák bégetve betódultak.
A fekete bárányka ekkor visszahúzódott a jászol alá.
A csillogáson át is látta, hogy a gyermek elálmosodott.
Erre ő is ásított egyet, bevackolt a jó puha szalmába és
elszenderedett.
Ezer és ezer híres kép, festmények és szobrok őrzik ennek
az éjszakának, az első szent karácsony éjszakájának a csodáját. Minden képen ott látható a kis Jézus, Mária, József,
a pásztorok, a fehér birkák, a tehénke, meg a csacsi. Na de
hol a fekete bárányka? Őt még nem látta soha senki!
Nem ám mert egyes-egyedül csak ti tudjátok, hogy a
jászol alatt is ott lapul valaki. Valaki, aki fedél alá
vezette Máriát és Józsefet, valaki, aki elsőként
táncolt és ugrándozott a kis Jézusnak, valaki, aki a rosszra jóval válaszolt.
Valaki, aki végre boldogan
szuszog: a fekete bárányka.
Döbrentey Ildikó
meséje
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MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ
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
DEFIBRILLÁTOR
06/20-413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007;
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Laboranovits Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 750 példány

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

Kedves Gazdik és leendő Gazdik!
A Tordaszoo Állatfarmon Gyúrón új tanfolyamokat hirdetünk, melyekre várunk szeretettel!
A foglalkozásokat fedeles lovardánkban tartjuk, hogy kényelmesen kutyázhassunk télen
is. Egy kis ízelítő a programokból:
Alapozó kutyatanoda: 6 hetes tanfolyam 7
hónapos kortól a stabil kutya-gazda kapcsolatért
KölcsönKutyaSuli: Ha éppen nincsen kutyátok, de gyermeked odavan értük. A program
során a kisebbek képzett terápiás kutyák segítségével sajátíthatják el a kutyával való kommunikációt, míg a nagyobbak akár megbízható,
barátságos gazdira váró kutyákkal is tanulhatnak közösen.

„Ahol én elmegyek még a fák is sírnak,
Gyönge ágairól levelek hullanak.”

KÖS
S ZÖN E T N Y I LVÁ N Í TÁ S

Agility és ügyességi alapozó tanfolyam
azoknak, akik még csak ismerkednek a sporttal
Klikker tréning kurzus trükkök tanításához,
ha szeretnél valami újat, izgalmasat kipróbálni
Kutyaovi (3 hónapos kortól) a jól megalapozott, szocializált viselkedés kialakításáért
Részletekért és további információért írj a tordaszoosuli@gmail.com címre vagy hívd a 0630-390-2178 számot!
A TordaszooSuli csapata

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Pásztor Kálmánné
Somogyi Edit temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló Család

Állatorvosi Rendelő
Kutyakozmetika
Kutyaoktatási tanácsadás

POSTA

Tordas, Szabadság u. 35.

06 22/467-503

Kisállat oltások, féreghajtás
Kullancs-bolhaírtó szerek
Microchip beültetés
Belgyógyászati kivizsgálás
Ultrahang szakrendelés
Szűrő és laborvizsgálatok
Rö
Röntgenvizsgálatok
Lágysebészeti műtétek, ivartalanítás
Kutyakozmetika
Kutyaoktatási tanácsadás

ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (42-es m.)
06-20-245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rendelési idő:
Hétfő:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

15-18
13-16
16-19
13-16

Sok szeretettel várunk minden
beteg és gyógyulni vágyó kisállatot!

06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 80/203-895
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
EON (GÁZ)
06 80/424-242
OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS
30/337-87-37

Dr. Péntek Eszter állatorvos | Dr. Mietsch Rita állatorvos

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:
Dr. Jellinek Kinga

Háziorvosi rendelés
Tordas:
Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás

H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

Gyógyszertár
nyitva tartása:
hétfő: 13.00 – 17.00
szerda: 8.00 - 12.00
csütörtök: 8.00 – 12.00
Nyitvatartási időben
hívható telefonszám:
06-22/ 467-324

