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Békés, áldott karácsonyt és örömökben gazdag új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

PROGRAMOK
Dec. 4.
V
Dec. 11.
V
Dec. 12.
H
Dec. 17.
Szo
Dec. 17.
Szo
Dec. 18.
V
Dec. 18.
V
16. oldal

KEDVES TORDASIAK!

2. oldal

Adventi Gyertyagyújtás
és Vásár
Adventi Gyertyagyújtás
és Vásár
Művészeti Iskola
karácsonya
Termelői Vásár
és Garázsvásár
Karácsonyi Koncert a
Katolikus templomban
Adventi Gyertyagyújtás
és Vásár
Színjátszó Társulat
karácsonyi műsora

AZ ÖRÖMHÍR
EMBEREI

9. oldal

„EJ-HAJ SZÉP A
PÁVA, MERT ARANYOS A TOLLA…”

10. oldal

MESEVÁR HÍREK

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Eljött az utolsó hónap, elkezdődött a Karácsony
előtti adventi időszak, várjuk a Megváltó születését, a
Szeretet ünnepét.
A mai világ az elcsendesedés, elgondolkodás helyett a
vásárlási láz időszakává tette az utolsó heteket és ebben
mi is hagyjuk magunkat sodortatni. Pedig egy kedves
szó, egy ölelés, egy kis kedvesség többet ér, mint a több
ezer forintos felesleges holmi. Az önkormányzatnak
idén is lehetősége van több mint 100 rászoruló megajándékozására, melyet az egyházak segítségével adunk
át. Reméljük a kiválasztott ajándékokkal meghittebbé,
örömtelibbé tudjuk varázsolni az ünnepet.
Lassan a kültéri munkáink is a végéhez közelednek.
Befejeztük a sportpálya kerítését, a parkoló végleges
kialakítása és a vízelvezetésének megoldása a jövő év
egyik feladata lesz. Kihelyeztük az információs táblákat, melyeket már a diákok és az arra járók érdeklődéssel olvasnak. Így a régi iskola - evangélikus templom, a
tornaterem (Leventeotthon), a Hangya Művelődési Ház,
a Sajnovics park - Fő utca, a Fajtakísérleti Állomás környékéről, és a kerékpárút melletti kenderáztatóról kaphatnak információt az érdeklődők. A Sajnovics kastély
előtti táblát a tér rendezése után helyezzük el.
Elkészült a patak melletti turistaút is, melynek folyamatos karbantartása a jövőben szintén a fizikai brigád
feladata lesz. Ahogy látják és tapasztalhatják továbbra
is kiemelten kezeljük az egészség megóvását és ehhez
minél több lehetőséget igyekszünk megteremteni. Kü-

lön öröm, hogy a már elkészült beruházásainkat ennek
megfelelően és életkortól függetlenül nagyon sokan
használják. Váljék egészségükre!
Az önkormányzatnál elkezdődött a jövő évi költségvetés összeállítása. A legnagyobb saját beruházásunk
újabb önkormányzati telkek kialakítása lesz a Jókai utca
mögött. Az ehhez szükséges területet még idén megvásároljuk, a közművesítést pedig a jövő évben szeretnénk
megvalósítani. Továbbra is várjuk a beadott pályázataink
(Egészségház és a Polgármesteri Hivatal felújítása, zöldségfeldolgozó építése) eredményét, melyeket - ha sikeresek lesznek - szintén jövőre valósítunk meg. A ¾ éves beszámoló adatai alapján látszik, hogy idén is megfelelően
sikerül teljesítenünk az idei költségvetésünket, sőt lehet,
hogy ismét többlettel zárhatjuk az évet. De addig is be
kell fejeznünk a kitűzött célokat, le kell zárnunk a megkezdett projektjeinket. Közben lélekben készülünk a közelgő Karácsonyra, a Szeretet ünnepére, Jézus születésére.


Juhász Csaba polgármester

GYALOGÁTKELŐ

TURISTAÚT TORDASON

Engedélyezték a gyalogátkelőhely kialakításának forgalomba helyezését, így már „hivatalosan” is használhatjuk. A két
szélén lévő napelemes sárga villogó nem szerepelt az eredeti
terveken, ezek Nánási Attila ötletei voltak. Ő keresett meg
néhány vállalkozót és magánszemélyt, akik összeadták a
megvalósulás költségeinek a felét. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy ezzel sokkal figyelemfelkeltőbb és biztonságosabb lett az átkelő. Köszönjük az ötletet és a támogatásokat!

Egy turistaút kialakítását kezdte el az önkormányzat, mely
az Etyek-Ercsi kerékpárút Gesztenyés végén lévő pihenőjétől a patak mellett a Cifra hídig tart. Ennek első lépéseként
egy kisebb szélességben kivágásra kerül az aljnövényzet, és
összegyűjtik a kiszáradt, kidőlt fákat. Ezt a munkát a patak kezelője, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság emberei végzik. Köszönjük a segítségüket, mellyel egy újabb
sportolási, egészségmegőrző elképzelésünk valósul meg!
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SZOCIÁLIS TŰZIFA
Önkormányzatunk pályázatot adott be szociális tűzifára
és 55 m3 fát nyert közel 1 millió Ft értékben. November közepén fogadta el a képviselőtestület az igényléssel
összefüggő rendeletét. A jelentkezési feltételeket és a
határidőket a település honlapján, facebook oldalán és a
hirdetőkön tesszük közzé. Ezzel a támogatással közel 25
háztartást tudunk majd segíteni.


A KÖZSÉGHÁZA ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA
december 23.

péntek

8-12 óráig

december 27.

kedd

8-12 óráig

december 28.

szerda

8-12 óráig

december 29.

csütörtök

8-12 óráig

december 30.

péntek

8-12 óráig

A pénztár december 30-án, pénteken tart nyitva.

Juhász Csaba polgármester

MEGHÍVÓ
Tordas Község Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívok minden érdeklődőt a
2016. december 6-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.

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA

TISZTELT LAKOSSÁG!
2016. december 6-án, kedden 14 órától 15 óráig
Petercsák György, körzeti megbízott ügyfélfogadást tart a hivatalban.

HULL ADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan elől történő elszállítása) időpontja: december 23.
Salak, hamu elszállítás időpontja: december 19.

Juhász Csaba
polgármester

BÖLCSŐDE INDÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS FELHÍVÁS KISGYERMEKES
SZÜLŐK RÉSZÉRE!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvény módosítása értelmében
új szabályozás lép életbe a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan. 2017. január 1-jétől minden olyan
településen kötelező lesz a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol:
•

Arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény
jelentkezik, vagy

•

A településen élő 3 év alatti lakosoknak a száma meghaladja a 40 főt

A lakossági szükségletek figyelembevételével a Szent
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László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás azt a döntést
hozta, hogy 2017. január 1. napjától, a meglévő családi
bölcsődei csoport mellett még két új bölcsődei csoportot indít. Ennek értelmében Martonvásáron 2017. január 1. napjától a Szent László Völgye Segítő Szolgálat működtetésében lévő, „Apró Talpak” Családi
Bölcsődei Hálózaton belül 3 bölcsődei csoport kezdi
meg működését 21 fő bölcsődés korú gyermek ellátásával,
gondozásával.
A férőhelyek igénybevételére - korlátozott számban
– Tordas településen élő, kisgyermeket nevelő családok is jogosultak lesznek.
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózatának bölcsődei csoportjaiban biztosítjuk a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörét. A kisgyermekek az óvodába lépés
időszakáig járhatnak majd a családi bölcsődébe. Bölcsődei csoportjaink a gyermekek egyéni igényeihez igazodva fogják biztosítani a fejlődésükhöz szükséges tárgyi és
személyi feltételeket.
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A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt
kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek
harmonikus fejlődése, fejlesztése szempontjából fontos,
hogy a két közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló
tevékenységét összehangolva.
A bölcsőde az első intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken
alapuló együttműködést.
A családi bölcsődéink rugalmas, napi tíz órás nyitva tartással fognak segítséget nyújtani a szülőknek, hogy gyermekeik ellátása munkaidejükhöz, elfoglaltságaikhoz, elvárásaikhoz igazodjon.
A családi bölcsődei ellátásért havi díjat kell fizetni. A családi bölcsődét érintő költségek havonkénti alakulása az
előzetes kalkulációt követően 30 -35.000 Ft körüli ös�szegben került meghatározásra. Ez az összeg a kalkulált
teljes önköltség kb. 10%-a. Az önköltség fennmaradó részét a bölcsőde fenntartója – Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás fedezi.
Az étkezés díja ezen összegen felül mindig a jelenlét függvényében alakul.
A beiratkozás feltétele, hogy a kisgyermek életkora
ne haladja meg a 3. életévét, valamint a gondviselő
szülő részéről szükséges munkába állásáról, vagy
alkalmazásáról munkáltatói igazolást bemutatni.

Várjuk jelentkezésüket az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon:
22- 460-023, 06-20-5121-421.
Személyesen:
2462 Martonvásár, Szent László út 24.
Tordas település Polgármesteri Hivatalában, 2463 Tordas,
Szabadság út 87. /Titkárság/


FALUGAZDÁSZ

Szabóné Pályi Judit
SZLVSSZ igazgató

POLGÁRŐR HÍREK

ÜGYFÉLFOGADÁS
Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) előzetes telefonos
egyeztetés után tart ügyfélfogadást.
Hívható a 06 70/199-2773-es telefonszámon.

Polgárőr társainknak köszönünk minden egyes
szolgálatot, és támogatóinknak, hogy mindezt
adományaikkal elősegítették. Mindenkinek
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánunk.



APRÓHIRDETÉSEK
Tordasiaknak:

Nem tordasiaknak:

Nem tordasi magányszemélyeknek:
30 szóig 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

egész oldal 20 000 Ft

egész oldal 25 000 Ft

fél oldal 12 000 Ft

fél oldal 15 000 Ft

negyed oldal 7 000 Ft

negyed oldal 9 000 Ft

Nem tordasi cégeknek:
30 szóig 1 500 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.
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KERETES HIRDETÉSEK

Tordasi magánszemélyeknek:
30 szóig ingyenes, a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasi cégeknek:
30 szóig 1 000 Ft, a további szavak 50 Ft/szó.

Tordasi Polgárőrség vezetősége

nyolcad oldal 4 000 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.
Fizetés a megjelenés után történik,
az árak tartalmazzák az áfát.
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Elérkeztünk az év utolsó hónapjához. Miközben ez
a cikk íródik, a nagyteremből kihallatszik a tordasi
Színjátszó Társulat karácsonyi műsora, ami olyan jó és
meleg érzéssel tölt el. December, karácsony, hó, forró
almás-fahéjas tea... tévedhetetlenül az év legcsodálatosabb hónapja! Ezért tüstént neki is láttunk a Művelődési
Ház díszítéséhez. Fényfüzérek, télapó, fenyőfa és az elmaradhatatlan narancsos szegfűszeg illata… de még pár
sor erejéig kanyarodjunk vissza az elmúlt hónaphoz, egy
kis élménybeszámoló céljából.
November havát is eseménydúsan tudhatjuk a hátunk mögött.
Rögvest, nem tétlenkedve a hó elején, november 5-én
igen rockosra vettük a figurát, hiszen egy koncert erejéig
újra a Razzia zenekar vendégeskedett élőben a Hangya
színpadán. Fergeteges hangulatot varázsoltak egyetlen
perc alatt a dobok és cintányérok lenyűgöző hangjával.
Bízunk benne, hogy lesz még ilyen est jövőre is.
November 7-én hétfőn este 18 órakor kezdődött Pécsi
Rita 4. előadása, melynek témája a párkapcsolat volt. Tavasszal azonban folytatódik az előadássorozat! Március
6-án a stresszkezelésről, április 5-én pedig az apaszerepről hallhatunk újabb előadásokat.
November 12-én reggel ismét kinyitotta kapuit a Hangya Művelődési Ház a „Garázsvásár és baba-mama börze” kedvelőinek. A tizedik alkalommal megrendezésre
kerülő eseményre minden asztalunk foglalásra került és
a kínálat igen sokrétű volt. Téli overálok, babakocsi, edé-

ÍZELÍTŐ A DECEMBERI PROGRAMOKBÓL
Dec. 4.

16:00

Adventi gyertyagyújtás
az iskola szervezésében, vásár

Dec. 5.

9:00-11:00

Vásár

Dec. 6.

10:00

Mikulás műsor

Dec. 11. 16:00

Adventi gyertyagyújtás
és koncert, vásár

Dec. 12. 9:00-11:00

Vásár - paplanok, ruhanemű,
textiláru

nyek, adventi termékek, játékok, cipők, táskák, rattan
hatású dobozok várták új gazdájukat remek árakon! Érdemes minden hónapban meglátogatni bennünket, mert
innen üres kézzel kitérni nem lehet!
A délelőtti program után néhány óra alatt átalakultunk
versenyközponttá, ahol is újra megrendezésre került a
már hagyománnyá vált Kocsmasportok éjszakája. Itt a
darts és a csocsó állt a fénypontban.
Közel harmincan neveztek és indultak a remek díjakért.
Az éjszakába nyúló verseny igazi szuper hangulatban telt
el. Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!
Állandó programjaink rendületlenül folytatódnak hétről-hétre. Október végén elkezdődött a Kattints Nagyi
tanfolyam második évada, ahol a létszám irigylésre méltó
volt. Húsz fős osztálylétszámmal indult a 2016/2017-es
tanév. Három csoportot alakítottunk ki, kezdő csoporttól a haladóig. A tanítványok lelkesek és nagyon ügyesek!
November végén felállítottuk a Hangya előtt a Karácsonyi Betlehemet, melynek elkészítésében köszönjük
a közreműködést Csurgó Sándorné Zsuzsa néninek! A
nagy adventi készülődésben ne feledkezzünk el a falu adventi koszorújáról sem, amit november 24-én közösen készíthet el minden lelkes falubeli az Önkénes Pont ügyeskezű hölgyeivel egy kis fahéjas-almás tea kíséretében a
Hangyában 15 órai kezdettel.
November 27-én délután 16 órakor a Mesevár Óvoda
kis apróságainak az adventi műsorát nézhettük meg a
Hangya előtti téren. Nagyon készültek erre a jeles alkalomra, hiszen ezen a napon gyújtottuk az Advent első
gyertyalángját. A kicsik műsora gyönyörű volt.
Az előadás után forralt borral és sült gesztenyével kedveskedtünk, valamint a nagyteremben adventi vásárral
készültünk a hozzánk látogatóknak.

A tordasi Színjátszó Társulat heti rendszerességgel készül a karácsonyi műsorra, melyet december 18-án, az
adventi gyertyagyújtást követően tekinthetünk majd meg.
December 20-án délután 14 órakor az év utolsó Nyugdíjas Klubja lesz a házban. A karácsonyi összejövetelre
már most nagyon sokan jelentkeztek, mely a színházteremben lesz megtartva, ahol felcsendülnek majd az
ismert karácsonyi dallamok, és egy fenséges ebéddel és
finomabbnál-finomabb desszertekkel intenek búcsút az
idei évnek.

Dec. 12. 16:00-17:00 Művészeti Iskola karácsonya
Dec. 13. 9:00-11:00

Kriszti&Gábor Vásár
(ruhák és cipők)

Szil-Plusz Kft. Vásár (házDec. 13. 14:00-16:00 tar-tási és drogéria termékek, szerszámok, edények, ezer apró cikk…
Dec. 17. 7:00 -11:00

Garázsvásár

Dec. 18. 16:00

Adventi gyertyagyújtás, vásár
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Ezután a délután után, egy kis időre mi is elköszönünk a
Hangya Művelődési Háztól, de az új esztendőben ötletesebbnél ötletesebb programokkal várjuk majd az izgatott
lakosságot!
Minden kedves Olvasónknak ezúton kívánunk Áldott,
békés Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben gazdag boldog új esztendőt!
 Hangya Művelődési Ház csapata
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

KEDVES TORDASI
LAKOSOK!

ISKOLA

ISKOLAI HÍREK
November hónap elsősorban az iskolai, illetve a területi,
megyei szinten megrendezett versenyek időszaka. Mint
minden évben, most is aktívan vettünk részt az egyes
tantárgyi tanulmányi és sportversenyeken.
November 12-én Százhalombattán megrendezett korosztályos országos judo bajnokságon Tóth Boglárka 4.b.
osztályos tanulónk III. helyezést ért el.
November 14-én Kápolnásnyéken angol nyelvű tanulmányi versenyen vettek részt tanítványaink, ahol az 5.
helyezést érték el holt versenyben. A csapat tagjai: Meuris Ellen, Takács Boglárka és Botta Benedek 7. osztályos
tanulók, Bikkes Virág, Tóth Viola és Farkas Bálint 8. osztályos tanulók.
A „Vörös Bolygó – Utunk a Marsra” címmel, a CSOPA és a
National Geografic Channel által meghírdetett makettpályázaton iskolánkból 8 csoport indult. III. helyezést
ért el az I.U.K. csapat, melynek tagjai: Lezsák Botond, Ulrich Bence, Kenyér István 7.a. osztályos tanulók.
A díjazott makett kiállításra került a CSOPA Playbarban

a NatGeo fotókiállításán. Premier előtti vetítésben megnéztük a hat részes sorozat első epizódját.
Horváth Bence 8.a. osztályos tanulónk az érdi Vörösmarty
Mihály Gimnázium által rendezett történelem versenyen a 9. helyezést érte el.
Kápolnásnyéken Komplex természettudományi versenyen vettek részt diákjaink, ahol a következő helyezéseket érték el:
II. helyezés:
Kiglics Barnabás
7.b. osztály
Landenberger Ábel
8.b. osztály
Farkas Bálint		
8.b. osztály
Csapatversenyben az 5. helyezést érték el. A csapat tagjai:
Lezsák Botond		
7.b. osztály
Ulrich Bence		
7.b. osztály
Zsoldos Tóth Szilvia
8.a. osztály
A Bolyai Matematika Csapatversenyen a 18. helyezést érték el 5.b. osztályos tanítványaink. A csapat tagjai:
Andrik Artúr, Tódor Álmos, Tóth Kata Martina, Ulrich
Marcell.
Valamennyi versenyzőnknek szívből gratulálunk!

KEDVES SZÜLŐK!
2016. október 13-án, csütörtökön A Fehér Bot (A látássérültek nemzetközi napja) alkalmából iskolánk Diákönkormányzata látogatást szervezett Budapestre a Láthatatlan Kiállításra.
A Láthatatlan Kiállítás egy különleges, interaktív utazás
egy láthatatlan világba, ahol teljes sötétségben próbálhatnak meg eligazodni a gyerekek csupán a tapintás, a
hangok és az illatok nyomán.
Az egyórás túra alatt a diákok megismerhették a vakok
világát, és vezetőik (vakok vagy látássérültek) segítségével megtanulhatták a nem látó társaikkal való kommunikációt.
Néhány gondolat a programon résztvevőktől:
„Már régóta szerettem volna ellátogatni erre a kiállításra, és
örülök, hogy a gyerekekkel együtt ez most lehetővé vált.
Kíváncsi voltam, mert a tavalyi látogatás nagy élmény volt számukra, sőt többen is szerették volna újra átélni ezt az érzést.
Arra is kíváncsi voltam, első látogatáskor hogyan hat rám a
teljes sötétség.
Bár az első néhány perc nem volt könnyű, vezetőnk kedves
hangja mindannyiunkat megnyugtatott. A séta alatt teljesen
hétköznapi kérdésekre is választ kaptunk: hogyan tudnak papírpénzzel fizetni, gyalogosan hazamenni, főzni…
Kiérve a fényre elbúcsúztunk kísérőnktől, akinek humorérzéke,
tudása nélkül nem lett volna igazi az út. Megtapasztalhattuk,
hogy az egyik legfontosabb érzékszervünk segítsége nélkül hogyan élnek nehezebb, másabb, de teljes életet.”
Varga Szabolcsné Gál Gabriella tanárnő
6

„Örülök, hogy látok. Már tudom, hogy milyen is látássérültnek
lenni. A kiállítás tetszett és szimpatikus volt a vezetőnk.”
Nagy Bíborka, 3.a
„Nagyon jó, hogy elmehetünk és megmutatják minden évben kicsiknek és nagyoknak, hogy milyen is a látássérültek, vakok világa. A kísérők rendkívül kedvesek és barátságosak. Sok dolgot
lehet megtudni arról, hogy lehet segíteni nekik és hogyan oldják
meg a mindennapi dolgaikat. A kicsik is jól érezték magukat.„
Áldott Fruzsina és Halász Nikolett, 7.a
„A vezetőnk aranyos volt. Hálás vagyok, hogy nem vagyok látássérült. A tapogatózás a sötétben kicsit félelmetes, de izgalmas volt. Jók voltak a programok.”
Kokavecz Eszter Ilona, 3.a
„Nagyon jó és érdekes dolgokat lehet megtanulni a kiállításon.
Milyen jó, hogy látok! Nekem nagyon tetszett.„
Albert Sára, 3.a
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Október 6-ai megemlékezés

1956-os megemlékezés

Rendhagyó irodalom óra
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VERSENGÉS,
S KÖZBEN JÁTÉK…
...ha már szombaton munkanap, akkor tegyük egy kicsit
élvezetesebbé! Ebből adódóan idén is megrendezésre került iskolánk névadójának tiszteletéből a “SAJNOVICS
KUPA 2016”. Az osztályok mindig lelkesen készülnek a
versengésre, s állítják össze a csapatokat osztályuk tagjaiból. A nem versenyző osztálytársak pedig nagy szurkolást visznek véghez, hogy a többieknek jó érzés legyen
a pályán küzdeni a korcsoportonkénti kupákért. Vannak,
akik első évfolyam óta a kupa megtartásáért küzdenek,
vannak, akik ennek megszerzéséért.
Köszönjük a szervezőknek, Fazekas Attila, Farkas Zsolt
és Herczku István munkáját, valamint iskolánk öregdiákjainak és a Tordas SE segítségét!


Fazekasné Domak Anikó, pedagógus

EREDMÉNYEK:
1. korcsoport

2. korcsoport

3. korcsoport

4. korcsoport

I. Gyúró
II. 2/A
III. 2/B

I. 4/B
II. 4/A
III. 3/B

I. 5/A
II. 5/B
III. 6/A

I. 8/A
II. 7/B
III. 7/A

Legjobb kapus:
Porcz Barnabás
Legjobb mezőnyjátékos:
Szabó Móric
Legjobb lány játékos:
Keresztesi Amina
Gólkirály:
Feldhoffer Mátyás

Legjobb kapus:
Kerényi Balázs
Legjobb mezőnyjátékos:
Tóth Gergely
Legjobb lány játékos:
Varga Vivien
Gólkirály:
Hüber Lambert

Legjobb kapus:
László Keve
Legjobb mezőnyjátékos:
Szabados Csaba
Legjobb lány játékos:
Gál Réka
Gólkirály:
Hómann Huba

Legjobb kapus:
Landenberger Ábel
Legjobb mezőnyjátékos:
Kenyér István
Legjobb lány játékos:
Áldott Fruzsina
Gólkirály:
Hardi Kristóf

A felkészítők javaslata alapján az osztályok legjobb játékosai:
1/A - Kenyér Roland
1/B - Kovács Dániel
2/A - Albert András
2/B - Hómann Jakab
Gyúró 1-2.osztály
- 		 Sztojka Richárd

3/A
3/B
4/A
4/B
5/A
5/B

-

Ispán Botond
Székesvári Bence
Serák Szabolcs
Szabó Áron
Rácz Dániel
Ulrich Marcell

6/A
6/B
7/A
7/B
8/A
8/B

-

Sümegi Péter
Porkoláb Zoltán
Hajbin Zsombor
Lezsák Botond
Erdei Gergő
Boroczki Bence

MŰVÉSZETI ISKOLA

MŰVÉSZETI
ISKOLA
HÍREI
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2016. december 12-én, hétfőn 16 órai
kezdettel hívjuk és várjuk művészeti iskolás növendékeinket és minden kedves
érdeklődő óvodást, kicsit, nagyot és felnőttet a Művészeti Iskolai karácsonyra!
Belépés ingyenes! „Batyus büfébe” bármit elfogadunk!

2016. december 19-én a MÉTA Fesztivál nyertes madocsai koreográfiájával
az Erkel Színházban lépünk fel a világot
jelentő deszkákra! Ezt a fellépést Németh
Ildikó és Szabó Szilárd szakmai elismeréseiknek köszönhetően érdemeltük ki, hiszen a „Pávás” gyerekek, fiatalok és a legnagyobbak között szerepelhetünk mi is!
TORDASI
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„EJ-HAJ SZÉP A PÁVA,
MERT ARANYOS A
TOLLA…”
Év elején jött a hír … ismét megrendezik a „gyerek
pávát”! Kovács Márton tanár úr úgy döntött, néhány
tanítványát nevezi erre a versenyre. Szólóban indult
TÓTH ZSÓFIA, 4.a osztályos tanulónk, valamint a
GATYAMADZAG ZENEKAR.
Elkezdődtek a területi válogatók. Közép-Magyarország régiójában, Százhalombattán jártak a gyermekek
a megmérettetésen. Nagyon szépen sikerült a bemutatkozásuk, így beválogatták őket. Az előselejtezők után,
a nyár folyamán „Páva táboron” vettek részt növendékeink. Itt nevesebbnél - nevesebb, országosan elismert
népzenész és néptánc pedagógusok foglalkoztak velük.
Persze nem maradhatott el a jó hangulat, a sok muzsikálás, a játék, és nem utolsó sorban az ország minden
tájáról érkezett új ismerősök, barátok szerzése! Azt gondolom, már ezért megérte! Már ez is egy életre szóló
emlék marad gyermekeinknek!
Elérkeztünk az őszhöz. Itt aztán péntekenként,
élő adásban megkezdődtek a “Fölszállott a páva”, az
MTVA és a Hagyományok Háza közös népzenei és
néptáncos tehetségkutató műsorának elődöntői. Ezen
műsorok nem csak a tudást igénylik, hanem a kitartást,
az állóképességet, a tűrőhatárokat, hogy meddig bírja
valaki… ilyenkor előző nap, valamint a verseny napján
már reggel 7-8 órától bent vannak TV stúdiójában a
versenyzők. A nap folyamán több próba is van, majd
este, éjszakába nyúlóan pedig maga a megmérettetés,
amely nagy teher mindaddig, míg nincs túl rajta az il-

Gatyamadzag zenekar
lető. Nem egyszerű, nem könnyű még egy felnőttnek
sem, nem egy gyermeknek.
November 11-én láthattuk Tóth Zsófit a képernyőkön,
aki magyarpalatkai muzsikát szólaltatott meg hegedűjén.
Sajnos, a versenyek jellemzője, hogy sorban kiesnek a produkciók, és csak egy nyer a végén. Így aztán most Zsófi
búcsúzott a versenytől a zsűri döntése alapján. Zsófi!
Büszkék vagyunk Rád! Gratulálunk Neked az eddig elért
eredményeidhez! Kívánjuk, továbbra is leld kedved a muzsikálásban, légy szorgalmas, mint eddig, hiszen nagyon
fiatal vagy, rengeteg siker és szép élmény vár még Rád
ebben a szakmában!
Akiknek még szoríthatunk, az a Gatyamadzag zenekar. November 25-én este lépnek a képernyőkre élő
adásban! Szurkoljunk Nekik is a középdöntőbe jutásért!
Tagjai: Szilágyi Szabolcs, Turú András, Takács Szilárd,
Cselikovics János, Násztor Eszter, Gál Anna, valamint
Gunda Gergő. Ügyesek legyetek, büszkék vagyunk Rátok! Mutassátok meg, milyen is egy jó kis mezőföldi
muzsika itthonról!
 Fazekasné Domak Anikó
népzene tanár

JANUÁRI ELŐZETES
Szeretettel várunk minden kedves szülőt, hozzátartozót, érdeklődőt a Művészeti Iskola félévi zenei,
táncos és szolfézs vizsgáira. 2017. január 16-20ig a vizsgák nyíltak, látogathatók! Részletek januárban a hirdetőtáblákon!
Ismét intézményünk ad otthont a Pesovár Ferenc
Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny területi válogatójának. Aki szeretne
egy szép, dalos délutánon részt venni, azt várjuk az
iskola aulájába 2017. január 25-én, szerdán 14.30
órai kezdettel!
Tóth Zsófia
TORDASI
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
A programok olyan színesre sikeredtek, mint a fáról hulló őszi falevelek.
Az állatok hetén Fedák Krisztina jóvoltából a Tordas
Zoo kutyás bemutatóját tekinthették meg az óvodások.
A négylábúak akadálypályán mutatták meg tudásukat,
amin utána a gyerekek is kitörő lelkesedéssel mentek
végig. A bemutató végén az ovisok örömmel simogatták
az állatokat.
Az egészséghéten a helyes életmóddal foglalkoztunk. Ennek keretében a Süni és Csibe csoportosok gyümölcssalátát készítettek, melyet jóízűen fogyasztottak el. A Csibe és Nyuszi csoportos gyerekek csalamádét is tettek el
télire. A Katica csoportban a gyógynövények hatásairól,
felhasználhatóságáról beszélgettek és különböző gyógyteákat kóstolhattak meg. A Csibe csoportban zöldség és
gyümölcs bábok is készültek. A kiscsoportos „sünisek”
szappanreszelékből formáztak szappanokat, melyeket
levendulával díszítettek.
A Csibe csoportosokat ovis társuk, Kertész Veronika
hívta meg diószüretre. Köszönjük Dr. Harbula Ildikónak
a vendéglátást!
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Október 23-ai ünnepünkre a Nyuszi csoportos gyerekek
készültek műsorral. Gyertyát gyújtottunk a hősök emlékére, melyet a Kopjafánál helyeztünk el.
Márton nap alkalmából Liba hetet tartottunk az óvodában. Készültek a szebbnél szebb lámpások, a különböző technikával gyártott libás képek és bábok. Minden
gyermek kipróbálhatta a kukoricamorzsolást is. A Csibe
csoportosok Gyuszi bácsi kertjében törték a kukoricát,
majd Cigányné Kati néninél megnézték a malacokat és
a tyúkokat. Az óvodások nevében köszönjük a nagyszerű
élményt! Köszönjük Andorfyné Pintér Andreának, hogy
biztosította a Nyuszi csoportos gyerekeknek a Márton
napi libalátogatást! A Csibe csoportosok még a tollfosztással is megismerkedtek.
November 10-én Bölöni Réka Mese mese mátka című zenés bábelőadását csodálhatták meg az óvodások.
Az év végéhez közeledvén készülődünk az adventre,
várjuk a Mikulást.
November 27-én vasárnap 16 órakor a Katica csoportos
gyermekek műsorával gyújtjuk meg az advent első gyertyáját a Hangya Művelődési Ház előtt, ahová szeretettel
várjuk az érdeklődőket.
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Amikor kislánykoromban megkérdezték, hogy „Na és
mi leszel, ha nagy leszel?” – nos, elmeséltem, hogy 18
éves koromban férjhez fogok menni, sok gyerekem lesz,
és tanító néni leszek.
Érdekes az élet. 18 évesen tényleg férjhez mentem, és
van öt gyerekem, ami manapság
valóban soknak számít – olyannyira, hogy amikor a huszonöt éves
érettségi találkozónkon egy srác
megkérdezte tőlem, hogy mennyi a
gyereklétszám, és rávágtam, hogy
öt, kicsúszott a száján, hogy „Te
hülye vagy!” :D Persze jót nevettünk rajta, mert neki is van három,
de igen, az öt tényleg nem kevés.
Pláne a hétköznapokon. Amikor
nem szám, hanem személy. Na és
persze 26 év boldog házasság. 
És tanítónő. Tényleg az lettem.
Végzettségem szerint. Meg fejlesztőpedagógus és hitoktató. Aztán
beszereztem az első állatokat, és
ezzel kezdetét vette egy egészen
más minőségű és szemléletű élet.
Húsz éve lakunk Gyúrón, még
három gyerekkel költöztünk ide.
Pár évig csak a rettenetesen nagy
kerttel próbáltunk megbirkózni,
aztán amikor kapálásból már ötös
voltam, megjelentek az első háziállatok. Kacsák voltak, emlékszem rájuk. Aztán tyúkok,
nyulak, galambok, KECSKÉK, malac, és végül SACIABOCI. A nagybetűsök a kedvenceink .
Emlékszem, egy multinál dolgoztam éppen, amikor az
ötlet jött, hogy kecskesajt – sokan kérdezték, hogy honnan a gondolat. Becsszóra mondom, hogy gőzöm sincs. A
negyedik emeleten nőttem fel Csepelen, számunkra a sajt
a bolti trappista volt, soha, semmilyen ambícióm nem
volt, ami errefelé vezetett volna.
Először három kecském volt. Aztán öt, hét, tíz, sok. Elkezdtem megírni róluk az élményeimet egy blogon. Egyre
többen kerestek tanácsért, információért. Jöttek gyerekek,
felnőttek, hogy hadd nézzék meg az állatokat. Nekem
meg a nyelvem lógott a sok munkától, állatok, sajt, szappan, gazdaság. És jött egy pályázat, hogy mutassam meg,
amit csinálok, ne csak csináljam. Belevágtunk és sikerült!
Kibővültünk, az addigi „ad hoc” istállókat lebontottuk,
sorba raktuk. Megnézhetővé, száraz lábbal megjárhatóvá
tettük. Programokat szerveztünk. Jöttek ovisok simogatni, iskolások szappant díszíteni, felnőttek sajtot kóstolni,
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beszélgetni. Aztán elegem lett, és majdnem becsuktam
a boltot. Ez is benne van a pakliban. 7 év óta nem mentünk sehova, a leghosszabb távol töltött idő 2 éjszaka volt
tavaly télen. De végül nem voltam képes rá. Szerelem ez,
nem kicsi, és nem szalmaláng! Hiába a rengeteg munka, hideg és kánikula, bosszúság és „jajdenincskedvem”!
Nem tudok élni nélkülük. Saci bamba képe nélkül, ahogy
sokadszor vigyorog ki az etetőjéből, ahova minden trükkünk ellenére bemászott… A kecskék nélkül, akiket, ha
nevükön szólítok, odajönnek… És akik nemhogy eltűrik,
de igénylik a jelenlétemet a kiskecskék érkeztekor… A születés csodája
nélkül, kicsi apróságok első lábra
állásának látványa nélkül… És az
elmúlás fájdalma nélkül, amikor el
kell engedni valakit közülük, mert
hiába minden küzdelem…
„Most tél van és csend és hó és
halál…” A malacok és a nyuszik
már a fazékba készülnek, a kecskék
pihenőre kezdenek állni, Sacimaci
pocakja gömbölyödik. Még egy nagyobb hajtás van karácsonyig, aztán a várakozás jön az új kezdetre.
Tavaszra új terveink vannak.
Megnyílik újra a Sajtterasz, reményeink szerint leülősre is, kecsketejes habos kávéval és házi túrós
sütivel. Napi ajánlatokkal. Gyerekeknek szaladgálós-mozgatós lehetőséggel. Állatsimogatással.
És persze sok finom sajttal. Az
télen is lesz. Minden pénteken
egész nap lehet jönni sajttért, joghurtért, túróért. Finom körözöttért. Gyúrórudiért és Gyúrópiriért.
Aki nem hiszi, járjon utána!
 Baranyi Noémi

2017-BEN
A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOKBAN LESZ
TERMELŐI VÁSÁR:
Január 7.
Február 4.
Március 4.
Április 8.
Május 6.
Június 3.
Július 8.
Augusztus 5.
Szeptember 2.
Október 7.
November 4.
December 9.
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PIAC

ÚJDONSÁGOK
A PIACRÓL

EGYHÁZAK

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

OKTÓBER 30.

ŐRIZZÉTEK MEG,
AMIT KAPTATOK!
Bérmálkozóinkhoz
Szent Ambrus, a negyedik században élt milánói püspök
bérmálkozóihoz szóló szavai közt található a címbeli
felszólítás: „Emlékezzél arra, hogy lelki pecsétet kaptál:
a bölcsesség és az értelem Lelkét, a tanács és az erősség
Lelkét, a tudás és a jámborság Lelkét, a szent félelem
Lelkét, és őrizd meg, amit kaptál! Megpecsételt téged az
Atyaisten, megerősített téged az Úr Krisztus, és zálogul
adta a Lelket a szívedbe.” A bérmálkozás a megfelelő tanítással előkészített és gazdag szimbólumokkal körülvett,
a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt a keresztény
életbe beavató szentség felvételét jelenti. Szertartásának
lényege a szent krizmával (olajjal) való megkenés a megkeresztelt ember homlokán (Keleten más testrészein is),
kézrátétel és e szavak kíséretében: „Vedd a Szentlélek
ajándékának jelét” (a római szertartásban). Az antiochiai liturgia csodálatos szavakkal írja le a nagycsütörtöki
szent krizma konszekrálásának szavait: „Atyánk, (...)
küldd el a Szentlelket, ránk és erre az előttünk lévő olajra,
és szenteld meg, hogy azok számára, akiket vele megkennek és megjelölnek, szent müron, papi müron, királyi
kenet legyen, ragyogó öltözet, az üdvösség köntöse, az
élet őrzője, lelki ajándék, a lelkek és testek életszentsége,
a szív vigassága, örök kedvesség, fogyhatatlan öröm, sértetlen pecsét, a hit pajzsa és félelmetes sisakja a gonosz
ellenség minden művével szemben.”
Spányi Antal megyéspüspök úr szolgáltatta ki a szent-

Bérmálás - csoportkép
séget nyolc bérmálkozónknak. Prédikációjában a Lukács
evangélium Zakeusáról, egyúttal mindannyiunkról szólván reménnyel beszélt arról, hogy Jézus azóta is itt jár
köztünk, mindegyikünkre személyes gondja van, keres
mindenkit, mert mindenki felé személyes üzenete van
az Atyától, hogy „szeretlek téged”. Új életre hív, mint
Zakeust. Azért, hogy felismerjük Isten közeledtét, azért
van szükségünk Isten Szent Lelkére, mert Ő nem tündöklő fényességben fog eljönni hozzánk, hanem szelídségben,
csöndességben, egyszerűségben, békességben. A Lélekkel
leszünk képesek befelé figyelni, életünk lényegével, magával a létezéssel törődni, meglátni a közeledő Istent és
befogadni Őt a házunkba. És ahogy Zakeus kijelentette,
ami rosszat tett jóvá teszi, úgy a ti Lélek által megpecsételt életetek is jobbá teheti a világot. „Emlékezzetek arra,
hogy lelki pecsétet kaptatok!” A bérmálkozási katekézist
Varga Attila hittanár vezette, aki többüknek elsőáldozási
felkészítő tanára is volt. Isten áldása kísérje munkádat!
A liturgiát agapé követte a Hangya művelődési házban
megterített asztaloknál. Finomabbnál finomabb étkeket
hordtak össze ügyes kezű asszonyaink, ezzel együtt hálásan köszönünk minden-minden részt vevő segítséget!

Krizmával felkenés

„ITT SZÜLETETT
JÉZUS KRISZTUS
SZŰZ MÁRIÁTÓL”
Ez a betlehemi Születés Bazilikából megközelíthető
Születés Barlang csillagának felirata („Hic de Virgine
Maria Jesus Christus natus est”), az a hely, melyet a ke12

Kivonulás
resztények mindig szentnek tartottak, és féltve őriztek az
üldözések idején is.
A betlehemi barlang minden élet születésének jelképe.
Idén júliusban Magyarországon a vörösiszap-katasztrófával sújtott Kolontáron felszentelték a templomdombban kialakított Betlehemi barlangot, a Meg nem született magzatgyermekek zarándok imahelyét. A létrehozók
vágya volt kialakítani egy helyet, ahol a családok életük
sebét tudják gyógyítani, ki tudják mondani, el tudják
sírni bánatukat, hogy minden zarándoklat egy lépés leTORDASI
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Születés Bazilika

Betlehemi barlang

Devecser Szentkút

hessen a megbékélésért abban, hogy a megfogant, de világra nem jött gyermekek is élnek, az örök élet kapuja
előttük is nyitva áll. Az ő égi születésükre emlékeztet
ez az imahely. Pár kilométerre Devecser felé található a
Szentkút, ami a gyermekáldásért való imára kialakított
zarándokhely. A forrás vize itt arra emlékeztet, hogy az
élet Istentől adatik.
A zarándokhelyek imáival kívánunk áldott Karácsonyt,
egyúttal a gyermek Jézus születése feletti örömöt hirdetve,
hogy a szavak segítsenek megszólítani Istent, hogy megbékéljünk Vele, magunkkal és egymással meg nem született
magzatainkért, és ki tudjuk fejezni kérésünket és bizalmunkat gyermekünk foganásáért való aggodalmaink felett.
„Segíts minket Urunk, hogy a te Szent Lelked által meglelhessük azt az utat, mely e nálad lévő kisgyermekünkhöz elvezet. Nyílt szívvel vallhassuk azt, hogy ő létezik
és ebben a pillanatban is velünk és értünk fohászkodik.
Szűz Mária, égi édesanyánk, Szent József, családapák oltalmazója és példaképe, kérjük, növeljétek hitünket, erősítsétek reményünket, hogy életünk e nehéz szakaszában
se szűnjünk meg bízni és egyre inkább szeretni.
Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy együtt örvendezhessünk a te dicsőségedben az örökkévalóságon át, és egyesíts

mindannyiunkat újra örök atyai házadban. Amen.”
„Drága Urunk, azért jövünk eléd, hogy kérjünk, a házasságunkat áldd meg gyermekekkel. Kérjük, hogy add
meg nekünk ezt a kiváltságot, hogy együttműködhessünk Veled a teremtés titkában. Hódolattal és szeretettel,
Uram, egyesítjük szívünket, lelkünket és testünket, és
reméljük, ebben az anyaméhben egy gyermek növekedhet, akit szerethetünk, gondozhatunk és dédelgethetünk.
Drága Urunk, készek vagyunk válaszolni a szülővé válás
kihívására. Előre tekintünk a feladatokra és az örömökre,
és bár sokszor túlterhel minket a roppant felelősség, de
biztosak vagyunk abban, hogy segítségeddel és vezetéseddel sikerül életet adnunk és a tudás és szeretet bőségét
adjuk ehhez a különös kis titokhoz.
Segíts Urunk a teremtés titkához és az életet hozó szerelemhez. Amen.”

DECEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR

Fellépnek a helyi gyülekezetek kórusai és meghívott előadók. A műsor szerkesztője és a fellépő kórus vezetője: Perger Judit







Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek
(Gyúró szombati előesti szentmise 17 óra)
Kóruspróba csütörtök 19.30 - 21 óráig (közösségi ház)
Elsőpénteki mise 18.30, előtte 17.45-től gyóntatás
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
Adventi Roráték minden kedden és csütörtökön reggel
6 órakor

Dec. 2.

elsőpénteki szentmise, 18.30

Dec. 8.

csütörtök, Szeplőtelen Fogantatás, főünnep 19
óra (szerda, 17 óra, előesti mise, Gyúró)

Dec. 9.

péntek, Bibliaóra (közösségi ház), 19 óra

Dec. 24.

Dec. 31.

Jan. 1.
TORDASI

ADVENTI ZENÉS
ÁHÍTAT A TORDASI
RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
December 17.
szombat este 18 óra

BAPTISTA GYÜLEKEZET

RENDSZERES ALKALMAINK
09:00

Bibliakör óvodás és általános
iskolás gyerekeknek (6. oszt.-ig)

10:00

Istentisztelet

Vasárnap

Szerda

18:00

Péntek

18:00

Szombat

18:00

Karácsony Vigíliája, 22 óra
Szűz Mária Isten Anyja főünnep és évvégi
hálaadás előesti mise, 17 óra, Gyúró
Újév, Szűz Mária Isten Anyja, főünnep, 10 óra
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hónap 1-3. szerda: Házi közösség
családoknál
hónap 4. szerda: Férfikör
Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)
Ifjúsági alkalom
Baptitea alkalom minden hónap
utolsó szombatján
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ADVENTI KONCERT
December 11.-én vasárnap
17 órai kezdettel
Közreműködik:

Tordasi Baptista Gyülekezet
Ünnepi alkalmai

12.11-én (vasárnap) Adventi gyertyagyújtás a művelődési ház előtt 16 óra
Adventi koncert a művelődési házban, vendégeink:

Budafoki Baptista Gyülekezet kamarazenekara és kórusa

1 7 óra

12.25-én (vasárnap) Ünnepi Istentisztelet

10 óra
16 óra

Karácsony alkalom gyerekek szolgálatával

Budafoki Baptista Gyülekezet
Kamarazenekara és
Kórusa
„Mert Isten nem azért küldte az ő Fiát a világra, hogy elítélje a
világot, hanem hogy megmentse a világot általa.” Ján 3:17

Alkalom után szeretetvendégség!

12.31-én (szombat) Óévbúcsúztató Istentisztelet

18 óra

2017. 01. 01-én (vasárnap) Újévi Istentisztelet

16 óra

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek,..” (Tit 2, 11)
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Cím: Tordas, Dózsa Gy. u. 7.

Szervező: Tordasi Baptista Gyülekezet

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

KEGYELEM IDEJE
Számodra minek az ideje ez a pár hét: advent, karácsony időszaka? A pörgés ideje? A rohanásé? Az ünnepi
készülődés ideje, a beszerzés ideje, a mikulás-, s karácsonyi műsorok ideje. Zsúfolásig programokkal ünnepelsz a
munkahelyen, óvodában, iskolában, családban, barátaid
között, faluközösségben, templomban. Sok tennivaló
van. Sok szervezés. Talán az év legzsúfoltabb része ez a
hónap. Ebben a zsúfoltságban viszont könnyen elhanyagoljuk azt, amiért igazán van az ünnep. Így csak a rohanás ideje marad.
Istennel élve viszont ez a kegyelem ideje. Mi a kegyelem?
Amikor valami olyat kapsz, amit egyébként nem érdemelnél meg. Isten kegyelmessége abban mutatkozott meg,
hogy Fiát adta értünk. Pedig nem ezt érdemeltük volna!
Az ember, aki elhagyja Istent, az őt szerető mennyei Atyát,
büntetést érdemelne, kitagadást. Isten pedig a legnagyobb
ember-szeretettel, áldozatul odaajándékozza nekünk Fiát,
hogy „aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János ev. 3,16) Isten Fiának megszületése a számodra is adott kegyelem pillanata, melyet megragadhatsz
most, advent-karácsony heteiben. S
akkor számodra is
a kegyelem ideje
lesz ez a pár hét.
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Kádár Ferenc,
lelkipásztor

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Vasárnap 9 óra – Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10 óra – Istentisztelet, gyermekmegőrzés
Szerda 18 óra – Bibliakör
Csütörtök 18 óra – Házi Istentisztelet

ÜNNEPI ALKALMAINK:
December 24. 16 óra – Szentesti családi istentisztelet
December 25. 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
December 26. 10 óra – Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
December 31. 18 óra – Évzáró hálaadó istentisztelet
Január 1. 10 óra – Újévi közösségi istentisztelet

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

HIVATALI ÜGYELET:
Hétfő: szabadnap
Kedd és szerda: 14.00-16.00
Csütörtök: látogatási nap
Péntek: 9.00-11.30
TORDASI
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

EL NEM MÚLÓ REFORMÁCIÓ – RÉGIEKKEL
ÉS MAIAKKAL
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy
kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
… „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat.” Lk. 2.11-14

ÜNNEPI ALKALMAINK:
2016. december 24. szombat – Szenteste
16.00 órakor istentisztelet Tordason a templomban
17.30 órakor istentisztelet Gyúrón a templomban
2016. december 25. vasárnap – Karácsony ünnepe
9.30 órakor úrvacsorai istentisztelet
Gyúrón a templomban
11.00 órakor úrvacsorai istentisztelet
Tordason a gyülekezeti teremben
15.00 órakor úrvacsorai istentisztelet
Martonvásáron a római katolikus templomban

Gyülekezettörténeti kiállítás és előadás a tordasi és a gyúrói evangélikus gyülekezet életéből Dr. Korányi András egyháztörténésszel
„Az igaz ember hitből él.”
Róm. 1, 17
Reformációs programsorozatunk utolsó alkalma gyülekezettörténeti kiállításként szolgált. Süller Zsolt eseményt megnyitó szavai után Dr. Korányi András tartott
előadást a reformáció időszakáról, és az azt követő évszázadokról, különös tekintettel azokra az európai eseményekre, melyek a magyar, és egyben helyi gyülekezeteink
életét is meghatározták.
A kiállítás központi anyagául az a három tabló szolgált,
melyet a gyülekezettörténetet feldolgozva, és a helyi fotókat összegyűjtve a gyülekezet tagjaival együtt készítettünk el, és amelyeknek mostantól állandó helyet biztosít
gyülekezeti termünk.
Mindenkinek köszönjük, aki a témához kötődő családi
fotóját megosztotta velünk. A tablókat lelkészünk, Süller Zsolt és gyülekezetünk tagjai készítették: Kitzingerné Puskás Ildikó, Horváthné Szalai Eszter, Horváth Kata,
Horváth Fruzsina, Udvaros Dóra, Süller-Torma Villő, Homoki János, Horváth Béla, Ribi Rudolf, Kokaveczné Árvai
Erika. Köszönjük munkájukat!

2016. december 26. hétfő – Karácsony második napja
9.30 órakor istentisztelet
Gyúrón a gyülekezeti teremben
11.00 órakor istentisztelet
Tordason a gyülekezeti teremben
2016. december 31. – szombat – Óév este
16.00 órakor istentisztelet
Tordason a gyülekezeti teremben
17.00 órakor istentisztelet
Gyúrón a gyülekezeti teremben
2017. január 1. – vasárnap – Újév
9.30 órakor úrvacsorai istentisztelet
Gyúrón a gyülekezeti teremben
11.00 órakor úrvacsorai istentisztelet
Tordason a gyülekezeti teremben
TORDASI
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AZ ÖRÖMHÍR EMBEREI,
AVAGY AZ EVANGÉLIKUS IFJÚSÁG ÁLDOTT
HÉTVÉGÉJE – Udvaros Dóra beszámolója

ISTEN IGÉJE
– ÉNEKHANGON
A Fővárosi Protestáns Kántorátus koncertje
„Nem mindig könnyű az Evangéliummal elindulni mások
felé, pedig igen nagy szüksége van manapság a világnak arra,
hogy hallja a Krisztusról szóló Jó Hírt: azt, hogy Krisztus él.
Hatalma éltető hatalom, melynek igazságát továbbadhatjuk mi
magunk is. Elsősorban az Igével, annak szó szerinti továbbadásával. Lehet ezen kívül személyes tanúságtétellel, bizonyságtétellel. Ebbe a sorba nagyon szépen beleilleszkedik a zenének és
az éneknek a jelenléte az életünkben, amely a hétköznapokból
kiemel, és ünneppé teszi egyes pillanatainkat: az Istennel való
találkozásunk valódi ünneppé válhat a zene által.
Dicsőítő énekek hangzanak napról napra templomainkban.
Isten adja, hogy abban tudjanak bennünket erősíteni, ami igazi
kincsünk: hogy van mit továbbítani, és van mit megosztani.
Őszi reformációs programsorozatunknak ez a ma esti a második állomása gyülekezetünkben: a reformációnak, gyülekezeti
megújulásunknak kincséből merítünk.”

Ifjúsági csoportunk néhány lelkes tagja Süller Zsolt vezetésével egy kirándulásban és lelki feltöltődésben gazdag
hosszú hétvégét töltött el októberben Súron.
Részlet Udvaros Dóra írásából az eseményről, melyet
a gyülekezet blogján olvashatnak teljes terjedelemben
(http://tordas-gyuro.blogspot.hu/):
„…Olyan sokfélék vagyunk, annyi mindent vittünk magunkkal péntek este Súrra, volt, aki súlyos terheket, bánatot, kétségbeesést, fájdalmat és volt olyan is, aki boldogságot, örömöt, elégedettséget, bizakodást pakolt be
a hátizsákjába. Bár mindannyian különbözőek vagyunk,
abban biztosan hasonlítunk, hogy vasárnap délután boldogan és reményekkel telve indultunk haza, magunk mögött hagyva minden rosszat, Istenben bízva.
Nem lehet elég sokszor hálát és köszönetet mondani
ezért a hétvégéért. Hálát adni a barátokért, az együtt töltött „örömöspercekért”, hálát adni a Feltámadott Jézusért,
Isten mindennapi gondviseléséért és végül, de nem utolsósorban, hálát adni egy olyan Lelkészért, aki idejét nem
sajnálva, szeretettel és kedvességgel viszonyul mindig
hozzánk, aki egy ilyen hosszabb útra is elkísér minket, és
mindig mellettünk van, ha szükség van Rá!”

(Részlet Süller Zsolt alkalmat megnyitó áhítatából)

RECEPT

Előadással egybekötött koncert volt a műfaja a Bence
Gábor vezette Fővárosi Protestáns Kántorátus koncertjének ezen az októberi estén a gyúrói templomban.
Zsoltározás, recitáló igeolvasás, Passió részlet, és a Magnificat mellett többszólamú korálokat, motettákat is énekeltek a kórus tagjai. Mindezeket Bence Gábor, a fóti Kántorképző igazgatója, egyházzenész, a Deák Téri Evangélikus
Gimnázium ének-zenetanára által kísért színes előadás helyezte bele az egyházi zene történetének sorába.

SÜTIK TORDASRÓL
Decemberi számunkban fogadják szeretettel Kunsági
Raffer Gabriella karácsonyváró receptjét!
Új rovatunkba továbbra is várjuk sütemények, édes
tészták receptjeit, melyet tordasiak készítettek. Akik
szeretnek sütni, az elkészült remekművet fényképen
meg is örökítik, és mindezt szívesen megosztják a
Kisbíró olvasóival névvel, vagy név nélkül, küldjék el
a fényképeket – recepteket a kisbiro@tordas.hu email címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba. Süssünk
együtt!
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HABCSÓK IDE,
HABKARIKA ODA
Mennyit is alszunk még karácsonyig? Nem is tudom
pontosan, nincs a közelben a kisebbik lányom, de Ő
tudná kétségkívül. A levelét már megírta a Jézuskának,
biztos, ami biztos ugyan, már második éve az íróasztalomra biggyeszti és elslisszol. Pont úgy teszi le, mint pár
éve még a falunk Betleheménél. A Jézuskának írt levelet,
úgy szoktuk kézbesíteni, hogy kiválasztottuk a legködösebb estét. Köd, sötétség és halk zene, akár a mesékben. Annyira magával ragadta a lányokat, hogy alig merTORDASI
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tek közel lépni, és a Kis Jézus mellé letenni a levélkéket.
Szóval a levél már kézbesítve, így azt gondolom, Én
sem vagyok korán, hogy megosszak egy-két ünnepi fogást, legyen az ötlet díszítésre, vacsorára, ajándékként,
vagy a már megszokott hagyományos sütemények frissítésére. Ma díszítésre és ajándékként is csomagolható habcsókokról írok, valamint a süteményes asztalra is tálalok
egy hagyományos süteményt, ünnepi ruhába öltöztetve.
Elsőként a habcsókok, habkarikák.
Évközben is készítek habcsókokat
torták díszítésére. Mivel karácsony
tájékán a Nagybátyámtól évről évre
egy nagy doboz habcsókot kaptam,
így bátran kijelenthetem, remek
ajándék. Mindig nagyon boldoggá
tett vele. Kandírozott gyümölcsök
és darabolt dió lapult minden egyes
habkupac belsejében.
A habcsókok úgy készülnek, hogy
a szobahőmérsékletű tojásfehérjét
lemérem. Ahány gramm, annyi kristálycukorral és egy csipet sóval kezdem el felverni. Mikor már kemény és
szép fényes, akkor ugyanannyi porcukrot is hozzákeverek, amennyi a
kristálycukor volt. (Senki nem mondta, hogy fogyókúrás a dolog :) ) Addig
verjük tovább a tojáshabot, még meg
nem tartja a formáját, ha kiemeljük
belőle a keverőket. Ekkor habzsákba töltöm, amibe csillagos fejű véget
teszek. Ha habkarika készül, akkor
határozott mozdulattal és folyamatos nyomással két kört kanyarítok
egymás tetejére. Ha a sütőlemezt telerajzoltuk a karikáinkkal, szitán keresztül meghintjük a tetejüket porcukorral, majd irány a már előmelegített
sütő 80 fokra és két, de akár három
órát is ebben szárítjuk a karikáinkat.
A habcsókokkal szintén így járunk
el azzal a különbséggel, hogy előtte
kihalmozzuk a rejtett ajándék diót,
mogyorót, kandírozott narancshéjat,
vagy akár aszalt szilva darabkákat.
Erre nyomjuk rá a habkupacokat.
Úgy szoktam időzíteni a sütést, hogy
ha kikapcsolom a sütőt, ne kelljen kivennem belőle, a maradék hőben is tovább száradhatnak.
Díszes üvegben tárolhatjuk a fogyasztásig. És az sem
baj, ha rá-rá jár a család, mert bizony sokszor hallom az
üveg tetejét koccanni, ha arra kanyarodik valaki. Az étkező asztalon díszként is jól mutat, még apránként lefogy.
És ha már az asztalnál tartunk. Habkarika a fánkon, habcsók az üvegben, legyen hát a süteményünk tetejében is.
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Olyan Rákóczi túróst gondoltam ki, ami összhangba hozza mindezt.
A túrós tésztáját úgy készítettem, hogy a kedvenc
linzertésztámat felturbóztam mandulaliszttel.
Recept: 15 dkg mandulaliszt, 15 dkg sima liszt, 10 dkg
porcukor, csipet só, 1 kk sütőpor, 20 dkg vaj, 1 tojássárgája és 1-2 kk tejföl . A tésztát összeállítjuk, és még előkészítjük a kosárkákat, a hűtőben pihentetjük.
24 db kosárka jött ki nekem ebből az adagból. Olvasztott vajjal kikentem a formákat, meghintettem
liszttel és a tésztából 24 gombóckát
formáltam, amit akkurátusan a formákba nyomkodtam.
Az ünnepinek szánt baracklekvárunkból (ünnepi, mert a lányaim
nagymamája évekkel ezelőtt készítette, és pár éve örökségként tartjuk
becsben) mindegyik kosárba egy kanálkával beleteszünk. Erre a lekvár
kupacra kerül rá a túróhab.
Túróhab: 2 tojássárgáját habosra
keverünk 3 dkg cukorral, majd citrom héja, levele ízesíti tovább. Ebbe
a krémbe keverünk 20 dkg áttört túrót és a végén beleforgatjuk a tojások
fehérjéből vert kemény habot, amit
szintén 3 dkg cukorral verünk fel.
A túrókrémet elosztjuk a kosárkákban és 180 fokon szinte készre sütjük.
Addig, még a sütőben készül, 2 tojásfehérjét gőz felett csipet sóval és
annyi kristálycukorral, amennyi a
fehérje súlya kemény habot verünk.
Óvatosan a nyomózsákba kanalazzuk
és a már majdnem kész kosárkákra
karikázzuk. Én bevallom, készre sütöttem, mert a tojáshabok pirítására
szakács fáklyát használtam.
Ha még nincs a háztartásban (érdemes beszerezni, nagyobb áruházak
polcán már háztartási használatra
3-4000 Ft-ért is kaphatunk), abban az
esetben visszadugjuk a sütőbe a kosárkákat és ott pirítunk rá a habokra.
A tradícionális Rákóczi túróst is
érdemes fejben tartani, mert igazán
finom süteményt készíthetünk akár
ezeken a borongósabb délutánokon, amiket a következő napokra jósoltak az időjósok.
Remélem sikerült egy ötletet adnom, igyekszem az
ünnep előtt megosztani olyanokat, amik az én fejemben valamiért megfogalmazódnak.


(http://kekterasz.blogspot.hu)
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SPORT

FUTBALL

TÖBB MINT KÉT
HÓNAPJA VERETLEN
MEGYE I-ES CSAPATUNK
3:1-re győzött vasárnap az Ercsi ellen Korolovszky
gárdája, szombaton pedig megye III-as keretünk nyert
kiütéssel. Sikert könyvelhetett el az U16 is, ifi csapatunk pedig ikszelt.
Várható volt, hogy a hosszú jó szereplés miatt jó lelki állapotban lévő első számú csapatunk le fogja tudni
küzdeni a hiányzók magas számát, és ennek megfelelően adott esetben visszavághat majd a nyári vereségért az Ercsi ellen. Korolovszky együttese 8 veretlen
fordulóval a háta mögött magabiztosan várta a rangadót, amelynek sikere esetén kézzelfogható közelségbe
kerülhetett a nyáron kitűzött cél is. Mivel az utóbbi
hetekben az Ercsi keretének teljesítménye elmaradt a
várakozásoktól, reális esély volt a tordasi győzelemre.
Korolovszky - tekintettel a sérültekre és Kóczián eltiltására - a következők szerint állította össze a kezdőt:
Kires, Hadnagy, Kőszegi, Kerényi, Bakos L., Tolnai,
Farkas Zs., Kun, Pongrácz, Balassa, Vörös. A körülmények nem voltak éppen ideálisak, de a 3 fok, az erős
oldalszél és a mély pálya ellenére a tordasiak végig
keményen küzdöttek és taktikusan játszottak, aminek
meg is lett az eredménye. A mérkőzés elején bekezdett
a hazai csapat, és viszonylag gyorsan góllá is érett az
akarat, Kun a 8. percben egy szép támadás végén megszerezte a vezetést. Ezt követően az Ercsi ugyan többet
birtokolta a labdát, de igazán veszélyes támadást nem
tudott kialakítani, így fölénye meddőnek bizonyult és
sem az akciók, sem a pontrúgások nem jelentettek valódi veszélyt Kires kapujára. A sok ötlettelen támadás
pedig megbosszulta magát, ugyanis a 37. percben Vö-
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rös elé pattanó labdát a csatár könyörtelenül a hálóba
bombázta, megduplázva ezzel a tordasi előnyt.
A második játékrész az elsőhöz hasonló képet mutatott. Az Ercsi birtokolta a labdát, de csupán a félpálya
magasságában, és nem igazán sikerült aprópénzre váltani a fölényt. A tordasiak viszont továbbra is kúsztak-másztak, aminek újabb eredménye lett, ugyanis a
nyáron éppen az Ercsitől érkező Tolnai szerzett meg
egy labdát, majd jó 30 méterről kapásból kapura küldte,
amit a felugró Hodula már nem tudott hárítani, így a
középpályás gyönyörű gólt jegyzett a 70. percben. A
találat teljesen visszavetette a vendégeket, megszűnt a
fölény, és a Pongrácz, Balassa, Vörös, majd a Kun helyére érkező Németh többször is a védelem mögé kerültek, de újabb gólt már nem sikerült szerezni. 5 perccel
a találkozó vége előtt meglett a szépítő találat, Ivacs
játszotta meg a labdát a baloldalon, majd a centerezés
után Hoffmann juttatta játékszert a kapuba, beállítva
ezzel a 3:1-es végeredményt.
A tordasi csapat abszolút megérdemelten nyert, amiből
több komoly pozitívum következik: a nyár közepén elkezdett munka nyomán jól látszik, a mi csapatunk egy
erőszakos, de kitartó keret, amely néhány kivételtől eltekintve mindenkivel felveszi a harcot. Az elmúlt két hónap
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során nem találtunk legyőzőre, és ezzel a 9 mérkőzéssel
eddig soha nem látott sorozat alakult, amely kitűnő alapja lesz a tavaszi szezonnak. Korolovszky helyesen érzett
rá a csapat erősségeire, és most már szerencsére ki tudjuk
azokat használni. Az utolsó forduló előtt már a 6. helyezettel azonos pontszámmal várhatjuk a zárást.
U19-es keretünk is az Ercsit fogadta szombat délelőtt, az esős időben nem volt egyszerű helyzete a játékosoknak, azonban a 11 fővel felálló tordasiak ezen a
mérkőzésen derekasan küzdöttek, aminek köszönhetően meg is lett a pontszerzés. A találkozó elején a hetek
óta jól játszó Balassa szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, azonban 20 perccel később Liszi révén egalizáltak a Duna-partiak. 8 perccel később viszont Pongrácz
betalált, így a félidő 2:1-es tordasi vezetésnél jött el.
A második játékrészben folytatódott a vízicsata, és a
vendégek megtalálták az utat a hálóba, a 63. percben
Bognár egalizált, majd az Ercsi a védekezésre helyezte
a hangsúlyt és a vizes, helyenként állóvizes pályán a
tordasiak már nem tudták újra bevenni az Ercsi kapuját, így végül 2:2-es döntetlen született.
Szintén szombaton, még rosszabb körülmények között a Herczku István által irányított megyei III. osztályban szereplő együttesünk fogadta a Vereb-Pátka

alakulatát. A folyamatos esőzésnek köszönhetően ekkorra már lényegében alig volt normálisan focizható
része a center pályának, így erősen át kellett alakítani a taktikát, de a csapat jól alkalmazkodott. A Csizmazia, Molnár, Varga, Farkas Ö., Sztyéhlik P., Fischer,
Szabó, Hadnagy, Márkus, Vida, Szalay kezdővel felálló
keretnek eredetileg a 3. fordulóban kellett volna megbirkóznia a vértesiekkel, azonban a halasztott mérkőzésre végül csak most került sor.
A találkozó a várakozásoknak megfelelően indult, és
lényegében az egész meccs során a vendégek térfelén
folyt a játék. Vida révén már az 5. percben megszerezte
a Tordas a vezetést, majd a csatár mesterhármasának
és Szabó fejesgóljának köszönhetően a félidőben már
4:0 volt az állás. A második játékrészben aztán Szalay
a mesterhármasig jutott, de Vida és Fischer is gólt tudott szerezni, így a tordasiak összesen 9 gólig jutottak.
A vendégek szépítő találata az 57. percben esett, ekkor egy hazagurított labda akadt el a pocsolyában, és a
kilépő Cseke a kapu bal oldalába lőtt. A győzelemnek
köszönhetően megye III-as csapatunk összesen 3 mérkőzés óta tartó győzelmi szériával zárta az őszt, így
frissen alakult keretünk a tabella 7. helyéről várhatja
majd a folytatást tavasszal.

JUDO - CSELGÁNCS

BRONZÉREM
A DIÁK C ORSZÁGOS
BAJNOKSÁGON
November 12-én Százhalombattán rendezték meg a Magyar Judo Szövetség által kiírt diák C-korcsoportos (U10)
országos bajnokságot, amelyen szakosztályunk versenyzője,
Tóth Boglárka nagyszerű versenyzéssel III. helyezést ért el.
Szakosztályunk nevében gratulálunk és további szép
eredményeket kívánunk.


Kalamár Domokos, testnevelő tanár /judo edző

ŐSEINK SZAVA
TÉGED IS
SZÓLÍT?!
A 2017-es év folyamán a Tordas SE keretein belül
íjász szakosztály létrehozását tervezzük. Lelkes
csapatunk tagjai közé várjuk ezen ősi mesterség,
sport iránt érdeklődők jelentkezését. Mit ad neked
az íjászat? Többek között természetben való sportolást, szellemi és fizikai fejlődést, önfegyelem
gyakorlását.
Jelentkezés és további információk:
e-mail: akos.sebestyends61@gmail.com
Tel: +3630/474-9447 (Sebestyén Ákos)
+3670/702-5348 (Sebestyén András)
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