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PROGRAMOK
Dec. 3.
V
Dec. 10.
V
Dec. 16.
Szo
Dec. 17.
V
Dec. 22.
P
Dec. 23.
Szo

Adventi gyertyagyújtás
és vásár
Adventi gyertyagyújtás
és vásár
Művészeti Iskola
Karácsonya
Adventi gyertyagyújtás
és vásár

11. oldal

PUCONCI EVANGÉLIKUS KÖZÖSSÉG
LÁTOGATÁSA

Adventi koncert
Adventi gyertyagyújtás
és vásár

Békés, áldott ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónknak!
8. oldal

MESEVÁR HÍREK

2. oldal

ELADÓ TELKEK

ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Az év utolsó hónapjába lépve elgondolkozhatunk,
gyorsan telt-e el ez az év vagy sem. Pár hét múlva
átgondolhatjuk, mi minden történt idén, honnan
kezdtük, hova jutottunk. Ezt terveztük, vagy még
kellett volna idő a megvalósulásokhoz. Sajnos a
mai világban többen úgy vagyunk, hogy jó lenne
még naponta egy-két órával több. De ez sem oldaná
meg a dolgot, hiszen ha megkapnánk, egy idő után
már az sem lenne elég. Ezért nagyon fontos, hogy
jól osszuk be, ami adatott, és így próbáljunk hasznosak és mások segítségére lenni.
Hasonló a helyzet az önkormányzatnál is, ahol
már csak pár hetünk van az idei feladatok elvégzésére, a megkezdett munkák befejezésére és az
egészségház építkezésének az elkezdésére. Közben
jön az év végi hajrá, a költségvetés megvalósulásának az utolsó vizsgálata, a jövő évi előkészítése,
az új ASP rendszerre való átállás és az év végén
esedékes szociális feladatok (mikulás-, karácsonyi
csomagok, szociális tűzifa osztás) végrehajtása.
Időközben néhányan másik munkahelyet találtak,
így - mivel nem vagyunk sokan - őket is sürgősen
pótolnunk kell. Továbbra is várjuk a már beadott
pályázataink eredményeit, melyekben nagy valószínűséggel még idén döntések születnek.
A sok munka és feladat ellenére napról napra
közeledik a Karácsony és az azt megelőző Ádventi
időszak. Tennivalóink mindig lesznek, azonban
ahhoz, hogy ezeket jól, teljes lelkülettel tudjuk
végezni, időnként szükség van a megállásra a pihenésre, a feltöltődésre. Ilyen lesz a következő pár hét
is, melyben szakítsunk időt az életünk átgondolására, a családunkra, a barátainkra, a körülöttünk
élőkre. Fejezzük ki a szeretetünket mások iránt és
örüljünk együtt az örömének. Gondoljunk azokra,
imádkozzunk azokért, akik távolabb vannak
tőlünk, vagy akik már nincsenek köztünk. Hagyjuk
otthon a feladatainkat, melyek úgyis megvárnak,
és ünnepeljünk együtt vasárnaponként a Hangya
Művelődési Ház előtti gyertyagyújtásokon. Készülődjünk és várjuk idén is együtt a Karácsonyt, a
Szeretet ünnepét, a Megváltó születését!


Juhász Csaba polgármester

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA
Tisztelt Lakosság! 2017. december 5-én, kedden 14
órától 15 óráig Petercsák György, körzeti megbízott
ügyfélfogadást tart a hivatalban.
2

HIRDETMÉNY
Tordas Község Önkormányzata
egyfordulós, nyílt pályázatot
hirdet 15 db önkormányzati tulajdonú
építési telek értékesítésére
Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2463
Tordas, Szabadság út 87.) pályázat keretében értékesíti a
tulajdonát képező, Tordas Község belterületén található
alábbi forgalomképes ingatlanokat:
Sorszám

Ingatlan
címe

Helyrajzi
szám

Terület

Megnevezés

1.

Tordas

257/89

1608 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

2.

Tordas

257/90

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

3.

Tordas

257/91

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

4.

Tordas

257/92

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

5.

Tordas

257/93

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

6.

Tordas

257/94

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

7.

Tordas

257/95

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

8.

Tordas

257/96

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

9.

Tordas

257/97

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

10.

Tordas

257/98

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

11.

Tordas

257/99

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

12.

Tordas

257/100

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

13.

Tordas

257/101

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

14.

Tordas

257/102

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1

15.

Tordas

257/103

1000 m2

Kivett beépítetlen terület

1/1
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Juhász Csaba, polgármester
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Bármelyik ingatlanra a pályázat benyújtásának
feltételei:
A vételre vonatkozó ajánlatokat zárt borítékban kell
leadni a Községházán (Tordas, Szabadság út 87.).
A vételi ajánlatok leadásának határideje folyamatos.
A pályázó csak magánszemély lehet, és csak egy ingatlanra pályázhat.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
ĂĂ pályázó nevét és címét,
ĂĂ nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati hirdetményben szereplő valamennyi feltételt elfogadja,
ĂĂ nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerződéskötési
képességében nincs korlátozva,
Az ajánlatokról Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő képviselő testületi ülésén
dönt.
Az elfogadott ajánlatot tevővel az önkormányzat 30
napon belül adásvételi szerződést köt. A teljes vételár 50
%-ának kifizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg történik, a fennmaradó részt a Vevő a közművek kiépítését
követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. szeptember. hó
30 napjáig köteles az Eladó részére megfizetni.
Az önkormányzat rögzíti, hogy a közművek bevezetését 2018. július 31-ig vállalja. Az Eladó nem vállalja a
felelősséget, azaz, az Eladót semmilyen felelősség vagy
fizetési kötelezettség nem terheli, ha minden tőle telhetőt megtett a közművek bevezetéséért, illetve azért sem
ha a nem általa épített közművek rajta kívül álló okok
miatt nem készülnek el a határidőre.
A telekre a képviselő-testület 3 éves beépítési kötelezettséget ír elő, mely egy alkalommal, 2 évvel meghos�szabbítható a felek ez irányú közös megegyezése esetén.
A beépítési kötelezettség teljesítéséig a tulajdonjog átruházástól számított 5 éves visszavásárlási jogot és ennek
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki az
önkormányzat. A beépítési kötelezettség nem teljesítésével az adásvételi szerződés hatályát veszti és az eladó a
befizetett vételár évi 2%-kal csökkentett összegét köteles
visszafizetni.
A használatbavételi engedély kiadását követően az építtető állandó lakcímet köteles létesíteni újonnan épített
lakásába.
A vételár tartalmazza az alábbi közművek kiépítését:
víz esetében gerincvezeték, csatorna esetében a telekre
bevezetett csonk, villany esetében a gerinchálózat kiépítése, gáz esetében a telekre kiépített csonk kiépítését. Az

aszfaltozott út és a közvilágítás kiépítése a teljes utca 80
%-os beköltözöttsége (jogerős lakhatási engedélyek megléte) esetén valósul meg.
Egyebeket, az adásvételi szerződés szabályoz.
A szerződés megkötésének előkészítését a Tordasi Polgármesteri Hivatal végzi.

Jók

Az ingatlanok per-, teher és igénymentesek.
Az önkormányzat 10 db építési telket szándékozik kedvezményes áron (irányár: bruttó 6.985 Ft/m2) – előzetes forgalmi értékbecslést követően – értékesíteni azon
pályázók részére, akik legalább 10 év tordasi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkeztek, illetve rendelkeznek.
A további 5 db ingatlan piaci áron (irányár: bruttó 8.255
Ft/m2) kerül értékesítésre.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Tordasi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017 májusában elindult
Tordas településrendezési eszközeinek felülvizsgálata,
melynek során új településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készül. Amennyiben a rendezési eszközökkel kapcsolatban kérelmük, észrevételük van,
konkrét fejlesztési szándékkal rendelkeznek, kérjük,
2018. január 15-ig írják meg a polgarmester@tordas.hu
e-mail címre, vagy írásban küldjék meg Tordas Község Polgármesteri Hivatalába (2463 Tordas, Szabadság út 87.).
A készülő településrendezési eszközök egyes tervfázisairól, a tervkészítés folyamatáról folyamatosan
lehet tájékozódni az önkormányzat hivatalában.
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FACSEMETÉK
ÚJSZÜLÖTTEKNEK
2008 óta minden évben ősszel, így 2017-ben is az önkormányzat facsemetéket ajándékoz a településen abban az
évben született gyermekeknek. A szülők a Botta Kertészet különböző fafajtái közül választhatnak: nyírfa, kislevelű hárs, nagylevelű hárs, virágos kőris, magas kőris,
magyar kőris, török mogyoró, közönséges mogyoró,
kínai csörgőfa, kínai szömörce, turkesztáni szil, hegyi
juhar, platánlevelű juhar, vadgesztenye, platán, feketedió, közönséges dió, berkenye, tölgyfa, buxus, lucfenyő,
feketefenyő, ezüstfenyő, égerfa, meggyfa, sövénynek való
gyertyán vagy selyemakác kerül a kertjükbe. 2008 óta
már 146 gyermek kapott ajándékba facsemetét, melyeket
előre egyeztetett időpontban a Botta Kertészetben (Tordas, Rákóczi u. 40.) lehet átvenni tavasszal.

A ráckeresztúri szennyvíztelep fejlesztése
A kedvező időjárás miatt a tervezett ütemben haladnak a
ráckeresztúri szennyvíztisztító telepen a munkák. A több
mint 1000 m3-es denitrifikáló medencének elkészült a vasbeton alaplemeze, jelenleg az oldalfalak vasalása zajlik. A
mellé tervezett 637 m3-es utóülepítő medence földkiemelése is elkészült, itt jelenleg az alaplemez vasalása történik.
Ha az időjárás megengedi, a kivitelezők szeretnék ezeknek
a beton műtárgyaknak az építését még az idén befejezni.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2017ben segítettek nekünk a Kisbíró szerkesztésében és terjesztésében. Köszönjük, hogy a szabadidejükből áldoztak
a cikkek megírására, vagy az újság kihordására. Reméljük, 2018-ban is számíthatunk rájuk. Ezúton biztatunk
mindenkit, hogy küldje el részünkre írását, ha úgy érzi,
hogy a falu érdeklődésére számot tarthat. Illetve szívesen
fogadjuk a segítséget az újság kihordásához is!
 Szerkesztőség

TESTÜLETI ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete 2017. október
31-én tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:


módosította a Közbeszerzési Szabályzatot



módosította a 2017. évi közbeszerzési tervét



döntött a „Tordasi Egészségház átalakítása és felújítása” c. projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és a Bizottság tagjairól



elfogadta a belső ellenőr 2018. évi óradíját



döntött a Tordas, Jókai utca mögötti telkek áráról, pályázati eljárásáról és az ingatlan adás-vételi mintaszerződéséről



módosította a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító
számú projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozó szerződést



elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását



döntött az „ASP központhoz való csatlakozás, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása és
önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja” eljárásról



megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/02/1102-1/2017. számú törvényességi felhívását



döntött a Tordasi Tanulmányi Diákösztöndíjra beadott pályázatokról

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szelektív hulladékgyűjtés (műanyag hulladék ingatlan
elől történő elszállítása) időpontja: december 22.
Salak, hamu elszállítás időpontja: december 5.
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ÁLLANDÓ
PROGRAMJAINK

12.09. (8:00-11:00) – Tordasi GARÁZSVÁSÁR –
Asztalfoglalás a +36 20 245 6734-es telefonszámon vagy
a www.facebook.com/hangyamuvelodesihaz oldalon
lehetséges. Asztalbérlet: 500 Ft/asztal.

12. 04./ 11. (Hétfő) 8:30-9:30 – Gerinctorna időseknek Kolláth Zsófia vezetésével a kisteremben. A
becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Belépő: 500 Ft/
fő/alkalom.

12.03. (16:00-20:00) – Adventi gyertyagyújtás és
vásár – Sok szeretettel várunk mindenkit az első adventi
gyertyagyújtásra. A gyertyagyújtás után sült gesztenyével, forró teával és forralt borral várjuk kedves vendégeinket Tordas Község Önkormányzata jóvoltából. Részletek:
www.faceebook.com/hangyamuvelodesihaz

12. 04./ 11. (Hétfő) 16:00-17:30 – Kattints nagyi!
Számítógépes tanfolyam időseknek! A becsatlakozás
folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet a +36 20 245
6734-es telefonszámon.

12.05. (15:00-17:00) – Nyugdíjas Klub – Sok szeretettel vár minden nyugdíjast a tordasi Nyugdíjas klub minden hónap első keddjén a HANGYA Művelődési Házban.

12. 04./ 11. (Hétfő) 17:00-18:00 – Tordasi Színjátszó Társulat próbái Sok szeretettel vár minden régi és
új tagot a tordasi Színjátszó Társulat. A becsatlakozás
folyamatosan lehetséges! Jelentkezni lehet Somfai Sándorné Editnél vagy személyesen a HANGYA Művelődési
Házban.

12.10. (16:00-20:00) – Adventi gyertyagyújtás és
vásár – Sok szeretettel várunk mindenkit a második
adventi gyertyagyújtásra. A gyertyagyújtás után sült
gesztenyével, forró teával és forralt borral várjuk kedves
vendégeinket Tordas Község Önkormányzata jóvoltából.
Részletek: www.faceebook.com/hangyamuvelodesihaz

12. 07./ 14. (Csütörtök) 18:15-19:15 – Gerinctorna
fiataloknak Kolláth Zsófia vezetésével a nagyteremben.
A becsatlakozás folyamatosan lehetséges! Belépő: 500 Ft/
fő/alkalom.

12.17. (16:00-20:00) – Adventi gyertyagyújtás és
vásár – Sok szeretettel várunk mindenkit a harmadik
adventi gyertyagyújtásra. A gyertyagyújtás után sült
gesztenyével, forró teával és forralt borral várjuk kedves
vendégeinket Tordas Község Önkormányzata jóvoltából.
Részletek: www.faceebook.com/hangyamuvelodesihaz

12. 07./ 14. (Csütörtök) 15:00-16:00 – Kézműves
foglalkozás az Önkéntes Pont szervezésében. A belépés ingyenes. A programba a folyamatos becsatlakozás
lehetséges.

12.23. (16:00-20:00) – Adventi gyertyagyújtás és
vásár – Sok szeretettel várunk mindenkit a negyedik
adventi gyertyagyújtásra. A gyertyagyújtás után sült
gesztenyével, forró teával és forralt borral várjuk kedves
vendégeinket Tordas Község Önkormányzata jóvoltából.
Részletek: www.faceebook.com/hangyamuvelodesihaz

12. 13. (Szerda) 13:00-16:00 – Falugazdász Ügyfélfogadás a kisteremben.

12. 01./ 08./ 15 (Péntek) 19 órától – HANGYA Mozi
Hétről-hétre újabb filmekkel várjuk a filmek szerelmeseit.
Belépő: 500 Ft/fő/év. További részletek a filmekkel kapcsolatban a HANGYA Mozi facebook csoportban.
Vásár időpontok:
12.04. (Hétfő) 9:00-11:00 – Vegyes vásár
12.05. (Kedd) 9:00-11:00 – Kriszti&Gábor vásár
12.08. (Péntek) 13:00-15:00 – Vegyes vásár

Áldott és békés ünnepeket kívánunk!
A H AN G YA M Ű VELŐ DÉ SI H Á Z C SAPATA
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ

DECEMBERI
PROGRAMAJÁNLÓ

ISKOL A

ISKOLAI
ALAPÍTVÁNYI BÁL
2017

Az iskola új alapítványa, a Tordasi Gyermekekért Alapítvány rendezte idén az iskolai bált, melyen sokadszorra töltötték meg az érdeklődők, bálozók a Szociális Otthon éttermét. A szervezők és a résztvevők is
izgalommal készültek a nagy napra, hiszen nagy nap
ez egy 14 évesnek, amikor ő táncolja el a nyitótáncot
egy bálon. Már hetekkel előbb mindennapjaik része
lesz a felfokozott várakozás, ami a bál előtti napokban vibráló izgalommá sűrűsödik. Ilyenkor semmi
másról nem szólnak a napok – lehet dolgozat, felelés,
vagy akár családi program – csak és kizárólag a bálról.
A próbák, a cipő- és ruhavásárlás, a fodrász, a smink
és a köröm – ezek a világ legfontosabb dolgai ilyenkor,
és nem is lehet kizökkenteni őket ebből az állapotból.
Mikor eljön a nagy nap, már pattanásig feszült idegállapotban vagyunk, nem tud aludni, enni – ugyanakkor rettenetesen fáradt, egyik percben letargiába esik,
másikban pedig kibírhatatlanul kötözködő lesz. És persze nem tud időre elkészülni, mert a ruhát az utolsó
percben még fel kell hajtani, meg amúgy sem szokása a
kapkodás. Végül mégis eljutunk valahogy a helyszínre,
sietve felveszi a ruhát, ami persze KIBÍRHATATLANUL szorít („Nem lesz ettől valami bajom?”), de szerencsére másnak is, így beletörődik a sorsába.
Idén azoknak, akik nem vettek vacsorajegyet, a nyolcadikosok a bál előtt külön eltáncolták a keringőt, mert
keringő a nyitótánc. Kicsit olyan ez, mint egy főpróba.
A bálig tudnak még pihenni – meg gondolkodni. Ami
6

főleg aggodalmaskodást jelent, de szerencsére mire
elérkezik az este 7 óra, minden a helyére kerül, az étteremben csakúgy, mint a fejekben. Valami csodálatos
módon minden megoldódik, persze nem magától, de
mégis nélkülünk, a ruha már nem szorít kibírhatatlanul, a frizura MÉG MINDIG tökéletes (ami szinte már
hihetetlen), és mi nyugodtan leülhetünk az asztalhoz,
kezünkben a pezsgőspohárral, mert tudjuk, hogy minden rendben lesz és tudjuk, hogy a gyerekünk is tudja
és elhiszi ezt. Ez valami fura metamorfózis, érthetetlen és megmagyarázhatatlan, de mindenesetre nagyon
megnyugtató. És amikor belépnek a terembe, és elkezdődik a TÁNC, az ember (mármint a szülő) nem tudja
meghatódás nélkül nézni, és csak azt látja, hogy úristen de gyönyörű a gyerekem. És milyen szép az összes
gyerek, mindegyik sugárzik, különös atmoszférája lesz
az egész teremnek, egy kicsit kiszakadunk az időből és
a térből, csak suhannak a párok és mi belefeledkezhetünk ebbe az érzésbe, ami végtelenné nyújtja a pillanatot, mintha nem akarna véget érni.
Minden bosszankodást, aggódást és fáradságot kárpótol az élmény. Csak 10 perc vagy 20, de végtelennek
tűnik és örökre az emlékezetünkbe vésődik, mint az
Anyák napi műsor 1. osztályban, mikor a TE gyereked
elénekli NEKED azt a gyönyörű dalt az osztály előtt
és az anyukák előtt, hogy még most is sírva fakadsz és
beleborzongsz, ha rá gondolsz.
 egy 8. osztályos szülő
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MŰ VÉ SZE TI ISKOL A

Kedves Szülők, Gyerekek és
minden érdeklődő!
A MŰVÉSZETI ISKOLA
KARÁCSONYI MŰSORÁNAK
IDŐPONTJA MEGVÁLTOZOTT!

Az új időpont:
december 16. (szombat) 15-18 óráig!
Helye: Hangya Művelődési Ház
A rendezvényre idén is várjuk a szülők, nagyik finomabbnál finomabb nasijait és innivalóit a gyerekek
számára! Előre is köszönjük!
Mindenkit szeretettel várunk!

KIVÁLÓ!!!

hirdetett Térségi Szintű Népzenei Minősítőt. Mentünk, izgultunk, hangoltunk, beénekeltünk, s a fiúk
2011 őszén úgy gondoltuk, egy kicsi megmérettetés
úgy „odatették” magukat, hogy a legjobb minősítéshiányzik a fiúknak… hát nekiláttunk, készültünk, sel, KIVÁLÓ fokozattal jutalmaztak meg bennünket
énekeltünk, szorgalmasan gyakoroltunk, s meg is
a neves grémium tagjai. (Vakler Anna népdalénelett az eredménye. A KÓTA által szervezett országos
kes, népzenepedagógus; Dr. Juhász Katalin, az MTA
minősítő versenyen a TORDASI FÉRFI DALÁRDA Bölcsészettudományi Kutatóközpont NéprajztudoArany Páva díjat érdemelt ki a zsűritől. Nos, ezen szép
mányi Intézet kutatója; Széles András népzenész,
eredményt emlegetve úgy gondoltuk, ismét nekilá- népzenepedagógus)
tunk! Szeptember óta folyamatosan a heti próbáin- Büszke vagyok rájuk, a munkánkra, az elszántsákon csak énekeltünk, daloltunk, szöveget tanultunk… gukra, s arra, hogy mindnyájan a munka, család melaztán eljött az utolsó hét…, de ahogy mondani szok- lett eljárnak a próbákra és még ilyen megmérettetésre
ták… Ember tervez, Isten végez! A csapatból a végső is hajlandóak.
pillanatban betegségek, egyéb elfoglaltság miatt jó Továbbra is bíztatni tudok csak minden énekelni szenéhány fő kiesett..., de a többiekkel úgy véltük, ne
rető és vágyó férfiút a faluból vagy ismeretségi körökvesszen „kárba” az eddigi több hónapos munkánk, ből, hogy aki szeretne ennek a fantasztikusan jó hanezért bár mi is lesz az eredmény, mi bizony elme- gulatú csapatnak a tagja lenni, várjuk a próbáinkra
gyünk és éneklünk egy jót!
szeretettel!
2017. november 19-én rendezték meg a KÓTA által
 Fazekasné Domak Anikó, vezető
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Kovács Barbara: Ősz szél meséje
„Piros arany lombok között fújdogál az őszi szél,
hogyha kicsit csöndben maradsz, meghallod, hogy mit mesél.
Felhők hátán, tengeren túl hűvös idő közeleg,
bércek ormán, fenyvesek közt már zord tél integet.
Földre hullott falevelet görget már az őszi szél,
figyelj csak jól, azt meséli:közeledik már a tél.”
Októberben is nagyon sok időt tölthettünk a szabadban, és kerestük a lehetőségek kisebb túrák, kirándulások
megvalósítására.
A Nyuszi csoportosok Velencén jártak a tóparton a hat�tyúkat megetetni, és ellátogattak Lászlópusztára a tehenészetbe, ahol éppen figyelemmel kísérhették egy kis boci
születését. A Csibe csoportosok gyalogtúrára indultak az
őszi természet kincseinek felkutatására. A Süni csoportosok
a szarvasokhoz látogattak el, a Katicások pedig több kisebb
sétát tettek a faluban. Persze közeledett a szüreti mulatság
ideje is. A gyermekek a kollégákkal közösen izgatottan
készültek erre a napra, színpompás dekorációjukkal díszítették az óvodát, és előadásukkal megörvendeztették a kedves
vendégeket. A szülők finom süteményekkel és kézműves
foglalkozásokkal tették színesebbé ezt a napot. Köszönet
érte! Az 1956-os forradalomról méltóképpen emlékeztünk
meg. Az ünnepi műsor után, melyet a Süni csoportosok
adtak elő, elsétáltunk a kopjafához, ahol elhelyeztük a
hősök tiszteletére szánt nemzeti jelképet. Az egészséghét
alkalmával az egészségünk védelme, a helyes táplálkozás és
a mindennapi mozgás köré szerveződtek a tevékenységek.
A Katica csoportosok az ujjfestés technikájának gyakorlása mellett répakrémet is készítettek. A szülőknek ezúton
szeretnénk megköszönni az új játékokat, mellyel megörvendeztették a Katicások mindennapjait. Sütőtököt is volt
alkalmunk sütni. Tökökből pompás díszeket faragunk! A
Csibe csoportosok a „Micsoda madár” címet adták az alkotásuknak, és persze az ágyúval felszerelt kalózhajó sem
maradhatott el. A Süni csoportosok által készített bagoly
a világító szemeivel igazán kedves figura lett a gyerekeknek.
Mindezt megkoronázva a Nyuszi csoportosok mindenkit
szeretettel fogadtak egy „szellemes” meglepetésre. Szeretnénk még sokáig kergetni a faleveleket, hogy majd télen
örömmel gondoljunk vissza ezekre a mindennapokra.
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KARÁCSONY TITKA
= Mondjunk mindig
igent az életre!
Mária és József igent mondtak Istennek;
nem csak egyszer – mindig.

József kézműves volt és egyben írástudó is. Az írástudók mind kézművesek is voltak és a kenyerüket munkával kellett megkeresniük. József a Szentírást mivel
mindennap órákon keresztül tanulmányozta, nemcsak
felületesen ismerte, és nemcsak akkor imádkozott, amikor sürgősebb dolga nem volt. Ezért gyerekkorától fogva
bizalmas viszonyban volt Isten szeretetének titkaival és
Őmiatta tisztelettel és szeretettel volt az általa teremtett emberekkel is. Az emberek, akik ilyen bizalmas
viszonyban vannak Isten kinyilatkoztatásaival, tudják,
hogy Isten terveiből számukra nagyon sok elképzelhetetlen, de ettől még reális lehet. Megvalósulnak akkor
is, ha nem tudjuk elképzelni. De csak akkor találok rá
az útra, amelyen Isten vezetni akar, ha azonnal megteszem, amit kér tőlem.
Ezt a hagyományt Mária és József jól ismerte. Amikor
Mózes a két kőtáblával lejött a Sinai hegyről, a nép azt
kérdezte tőle: „Mit kezdjünk ezekkel a parancsokkal?”.
Mózes azt mondta: „Tegyük meg, aztán majd megértjük!”. Az angyal szavaira adott igenjük által ismerték fel
az utat, amit Isten személyesen kettőjüknek szánt, még
akkor is, ha minden részletet előre nem ismerhettek.
József felismerte, hogy Mária iránti szerelme értelmes
akkor is, ha Mária valaki mástól áldott állapotban van,
és nem tudhatta, hogy ki a gyermek apja. Az angyal
üzenetének elfogadásával mindketten megtapasztalták,
mi a családjuk jelentősége és többet értettek meg belőle,
mintha az angyalt különböző kérdésekkel ostromolták
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volna, vagy megkértek volna egy pszichológust, hogy
értelmezze az álom jelentését. A betlehemi istálló, az
Isten Fia szülői felelősségének vállalása érteti meg velük,
kik is ők valójában, Isten őket választotta ki a Megváltó
emberi szüleinek. Tették mindezt a fejcsóváló rokonok,
ismerősök és a faluközösség előtt. Egyáltalán nem értették, mit akar József egy olyan asszonnyal, aki valaki mástól vár gyermeket.
Azt tehát nem írhatjuk elő Isten számára, miként hívjon minket. Különböző módon szólíthat meg bennünket, embereken keresztül, helyzetek által, belülről jövő
megérzések által, vagy álmok, vagy angyal által. Istenre
hallgatni gyakran azt jelenti, hogy a másikra hallgatok.
Adott esetben hallgatnom kell a házastársamra, a gyermekemre, a szomszédomra, sőt, talán még az anyósomra
is. Mindaddig, amíg nem valósítottam meg, nem tudom
eldönteni, melyik a kicsi és melyik a nagy hivatás. Fontos,
hogy megtegyem, mert a következmények és dimenziók
csak a megvalósítás után válnak nyilvánvalóvá.
És teljesen mindegy, hogy erről és rólunk mit gondolnak az emberek, és mindegy az is, hogy a kedves rokonaink miként rázzák a fejüket. Új rokonokat kapunk,
egy nagyon színes társaságot. A pásztorok a mezőről
érkeztek, a háromkirályok pedig Keletről. Sem a szociális
helyzet, sem a származás, sem a képzettség nem számít,
csak a Jézushoz való viszony.
Mária és József igent mondott az angyal hívására, anélkül, hogy a legcsekélyebb fogalmuk lett volna mibenlétéről. Ez azt is jelentette, hogy ezután mindig igent mondtak ennek az első igennek a következményeire. Ugyanígy
lehetünk mi is a kis szolgálatokban megnyilvánuló igenek
által Jézus társai embertársaink megváltásában. Ma már
tudjuk, hogy Mária és József igenje nemcsak saját életük,
hanem az egész emberi történelem számára alapvető volt,
mert megváltoztatta azt.
Igenjük gyümölcsöt hozott, sokkal többet, mint amit
ők egyáltalán el tudtak képzelni. Mária és József megtette azt, amit Isten mondott nekik. Nemcsak egyszer,
hanem mindig, amikor ezt az igent meg kellett valósítani.
Ha Karácsonykor szeretnél segíteni és nem tudod
hogyan, keresd az egyházak képviselőit a faluban!
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EGYHÁZAK

K ATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

DECEMBERI LITURGIKUS NAPTÁR






Ha nehéz érzéseid, problémáid vannak, és beszélgetnél róla valakivel, aki meghallgat, akkor hívd a
137-00 ingyenes Lelki Elsősegély hívószámot
hétköznapokon 17-21 óra között!
Ingyenesen hívhatja:
Ki? – bárki




Vasárnapi szentmisék 10 órakor kezdődnek (Gyúró
szombati előesti szentmise 17 óra)
Rorate misék kedd és csütörtök reggel 6 óra
Kóruspróba csütörtök 19.30-21 óráig (közösségi ház)
Elsőpénteki mise, ha nincs más ünnep 18 30, előtte
17.45-től gyóntatás
Minden pénteken Zsolozsma - Reggeli dicséret 6.30
Minden hónap 3. szerdáján Szentségimádás este 20.30

Dec. 1.

P

Elsőpénteki Szentmise ¾ 6 gyóntatás;
mise 18.30; utána Szentségimádás

Dec. 5.

K

Bibliaóra az Érdi Tanoda épületében 19
órakor (Ófalu Felső u. 123.)

Dec. 7.

Cs

Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása előesti szentmise Gyúró 17 óra

Dec. 8.

P

(18 óra Ráckeresztúr) 19 óra szentmise a
Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Dec. 22.

P

Adventi koncert

Dec. 23.

Szo

„Advent 4. vasárnapja” előesti szentmise
Gyúró 17 óra

Dec. 24.

V

Advent 4. vasárnapi szentmise 10 óra;
Urunk születése: Karácsony előesti szentmise 18 óra Gyúró; „Éjféli mise” Tordas
22 óra (Ráckeresztúr 20 óra)

Dec. 25.

H

Urunk születése: Karácsony ünnepi mise
10 óra

Dec. 30.

Szo

Dec. 31.

V

vasárnapi szentmise 10 óra „Szent család
vasárnapja”; délután 17 óra Gyúró előesti
szentmise Szűz Mária Isten Anyja

Jan. 1.

H

Szűz Mária Isten Anyja parancsolt ünnepi szentmise 10 óra

Honnan? – bárhonnan, az ország bármely részéről
Mikor? – bármikor, éjjel-nappal anoniman, nem
kell bemutatkozni, a hívása anonim is marad
Miről? – bármilyen készülékről, mobiltelefonról is
Hívja, ha kapcsolati, beilleszkedési problémája van,
úgy érzi, az élete romokban hever, konfliktusait
nem tudja egyedül megoldani, magányos, nincs
kivel beszélgessen, betegségek, veszteségek érték,
vagy csak ha beszélgetni szeretne…

előesti szentmise Gyúró 17 óra

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

AZ EVANGÉLIKUS
KARÁCSONYI ÜNNEPI KÖZÖSSÉG LÁTOGATÁSA
TESTVÉRTELEPÜLÉALKALMAINK
SÜNKRŐL, PUCONCIBÓL
December 24. vasárnap

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek,…” Tit 2,11

Szenteste 16.00 órakor Gyúrón a templomban
17.30 órakor Tordason a templomban

December 25. hétfő
Karácsony 9.30 órakor Gyúrón a templomban
11.00 órakor Tordason a gyülekezeti teremben
15.00 órakor Martonvásáron a római katolikus
templomban

December 26. kedd
Karácsony 9.30 órakor Gyúrón a templomban
11.00 órakor Tordason a gyülekezeti teremben

December 31. vasárnap
Óévi istentisztelet 9.30 órakor Gyúrón a gyülekezeti
teremben
11.00 órakor Tordason a gyülekezeti teremben

November 12-én vasárnap láttuk vendégül a szlovéniai
puconci evangélikus közösség mintegy 30 tagját tordasi
templomunkban. Az alkalom a reformációt ünneplő
helyi események sorát gazdagította, ahol Andrejek Mitja
és Judit lelkészek Süller Zsolttal együtt szolgáltak a kétnyelvű istentiszteleten. Isten igéjét Andrejek Mitja hirdette. Az orgona mellett hangszeres zenészeink is részt
vettek Isten dicsőítésében.
Az ünnepi hangulat később terített asztal mellett
folytatódott. Ebéd után a Feldhoffer kertészet vendégei
voltunk, ahol az üvegházakban már az ünnepre készülve
virágzik a sok színpompás Mikulás virág.
Köszönetet mondunk azoknak a gyülekezeti tagoknak,
presbitereknek, akik az előkészületekben, és a vendéglátásban segítettek, és a tordasi óvoda konyhai dolgozóinak, hogy vasárnap délelőttjüket ennek az eseménynek
szánták, és elkészítették az ízletes ebédet. Köszönjük
továbbá a Feldhoffer Kertészetnek, hogy vendégül látták
a csoportot!

December 17-én vasárnap
tordas-gyúrói egyházközségünkbe
látogat, és az istentiszteleteken
igét hirdet

SZEMEREI JÁNOS PÜSPÖK
abból az alkalomból, hogy 30 éve
településeinken kezdte meg lelkészi
szolgálatát.
Az alkalmat követően délután 15.00
órától a gyúrói gyülekezeti teremben
szeretetvendégséget tartunk.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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BAPTISTA GYÜLEKEZET
„Mert megjelent az Isten üdvözítő
kegyelme minden embernek, és
arra ne
vel min
ket, hogy meg
ta
gadva a hitetlenséget és a világi
kívánságokat, józanul, igazságo

ÜNNEPI ALKALMAK
16 órától: Baptista gyertyagyújtás a mű17.

V

velődési ház előtt

25.
31.

V
H
V

RENDŐRSÉG

Jan. 1. H

Hétfő

19:30

Sport ifi a tornateremben

Szerda

18:00

kéthetente (hónap 2. és 4. szerda)
Házi közösség családoknál

Péntek

17:30

Barátkozók órája
(Isten igéjét keresők közössége)

Szombat

18:00

Ifjúsági alkalom,
(Baptitea alkalom :
hirdetés szerinti időpontokban)

09:00

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

10:00

Istentisztelet

10 órától Istentisztelet
16 órától Ünnepi Istentisztelet gyerekek
közreműködésével

10 órától Istentisztelet
18 órától Óév búcsúztató
16 órától Újévi Istentisztelet

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások járművezetőknek és gyalogosoknak a téli átállással kapcsolatban
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a
gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos
alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a
gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival
történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő
ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő
ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt érdemes kicserélni,
hiszen az elhasználódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a pólusok
és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem
használják az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni
és melegebb helyen tárolni.
A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak,
korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű
világítóberendezéseit - ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát
ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a ros�szabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot
12

RENDSZERES ALKALMAINK

17 órától: Budafokiak koncertje a művelődési házban, utána szeretetvendegség

24.

adta értünk, hogy megváltson min
ket minden gonoszságtól, és meg
tisztítson minket a maga népévé,
amely jó cselekedetre törekszik.”
(Tit 2:11-14)

san, és kegyesen éljünk a világban,
mivel várjuk a mi boldog remény
sé
gün
ket, a mi nagy Is
te
nünk és
üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicső
ségének megjelenését, aki önmagát

Vasárnap

tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a
hibák könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván,
ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális
fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló
(ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az
autót, és csak akkor fékezzünk, amikor az autó már újra a
kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető éles helyzetben is
tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármű megcsúszik,
kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez
téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi
már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik,
így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben
úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő
a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból
készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli
gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári
abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a
profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban
néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért egyes szakTORDASI
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emberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos
gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen
jobb, mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő
kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc
feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy
a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez
nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell
tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell,
amennyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton - a „Hólánc használata kötelező vége”
tábláig - csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek
legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal
vannak felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát
közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot
csak havas, jeges úton szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül
érdemes figyelnie az alábbiakra is:
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli
ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása
esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.
 Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út- és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak
olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni,
és biztonságosabb, ha vonattal indulunk útnak.
 Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel
kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és
közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.


Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevők
figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket,
próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a
megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel
az esetleges ködös, esős, havas időjárásra. Nagyobb
követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre
az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb,
körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni a
gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki. Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén
figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látszani”
szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a
legtöbb halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a
kerékpáron nem volt világítás, a kerékpáros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környezetébe. A fényvisszaverős dzseki,
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fényvisszaverő karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott
látási viszonyok esetén fényvisszaverő ruházatot
kell viselni. A fényvisszaverő anyagok és prizmák nem
helyettesíthetik a világítást, de növelik a láthatóságot, és
ezzel a biztonságot. Egy fényvisszaverő prizmát már 100200 méterről észre lehet venni. A fényvisszaverő eszközök
és megfelelő öltözék viselete, valamint a jól működő világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól
láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota is. A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a
kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és
nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek
közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot
adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható
lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő
mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal
felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A
küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok
közvetlen közelében vagy az ENSZ-EGB 88.sz. előírásának
megfelelő gumiabroncsokon.
A d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés
elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy
sebességű gépjármű elhalad mellette. Sok baleset oka a
szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a művelet
megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne
feledkezzen meg az irányjelzésről sem.
Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával
minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata
még a kritikusabb téli időszakban is.
Hasznos tanácsok és a „Látni és Látszani 2017 - egymásért” kampánnyal kapcsolatos információk a www.
police.hu a www.latnieslatszani.hu továbbá a www.
baleset-megelozes.eu oldalon érhetők el.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Gárdonyi Rendőrkapitányság!
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SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

JUDO HÍREK
Október 15-én a szlovéniai Koperben megrendezett
„Koper Kupa” nemzetközi versenyen vettünk részt. A
versenyre nyolc ország versenyzői neveztek.
Szakosztályunkat Lővei Dániel, Lővei Vilmos, Tóth Boglárka és Tóth Levente képviselte. Mindannyian nagyon
szép és izgalmas mérkőzéseket vívtak. Három sportolónak sikerült dobogós helyen végezni.
Eredmények:
Lővei Vilmos
I. hely
Tóth Boglárka II. hely
Lővei Dániel
III. hely

Október 21-én a „Zalaegerszegi Regionális Judo
Verseny és Sportági Bemutató”- n bizonyítottak szakosztályunk versenyzői.
Eredmények:
Béres Bence Zalán
II. hely
Geng Bálint Milán
II. hely
Tóth Boglárka
II. hely
Geng Anita Rozina
III. hely
Szabó Csaba Dániel
III. hely
Szabó Levente Szabolcs III. hely
Ribi Botond
III. hely


Kalamár Domokos, testnevelő tanár/judo edző

Karácsonyi mese

MEGTÖLTENI A TERMET

Volt egyszer egy messzi-messzi ország, s abban a mes�szi-messzi országban, egy pompás palotában élt egy nagy,
nemes, gazdag király. Mivel élete a végéhez közeledett,
el kellett döntenie, hogy a három fia közül melyiknek
adja az országát: ki lenne a legbölcsebb, legjobb királya
ennek a csodás, javakban bővelkedő országnak. Maga elé
hívatta hát őket és így szólt:
– Kedves fiaim, mivel mindhármatokat egyformán szeretlek, egy próba elé állítalak benneteket. Ez majd segít
eldönteni, hogy melyikőtök kormányozza halálom után
az országot. A feladat, amire kérlek, a következő: palotámnak a báltermét pirkadattól éjfélig meg kell töltenetek színültig valamivel, akármivel. Akinek ez sikerül, az
kapja meg a koronámat és a királyságomat. Kezdjed te,
kedves legidősebb fiam.
A legidősebb fiú gondolkozott, s mivel a környéken
jó sok homok volt, azt gondolta ki, hogy majd színültig
megtölti a termet homokkal. Nosza, hozzá is látott, száz
szolga lapátolta, talicskázta vele a homokot, hordták
pihenés nélkül, szakadatlan dolgoztak pirkadattól éjfélig,
ám hiába, a terem még csak félig sem telt meg.
A középső fiú úgy gondolta, szalmával próbálkozik,
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hisz aratás volt, rengeteg a szalma, hátha azzal sikerül
megtöltenie a termet a padlótól a mennyezetig. Neki
is száz szolga segített, hordták, hányták, vasvillázták,
cipeltél a szénát, izzadtak a melegben, ám a pirkadattól
éjfélig tartó kemény munka eredményeképp a terem még
így is csak kétharmadáig telt meg.
A legkisebb fiú következett. Pirkadatkor leült a bálterem közepére a földre, és nem csinált semmit. Egész
nap csak ült és mosolygott. A testvérei elhűlve kérdezték, hogy-mint akar így megfelelni a próbán, de ő csak
nyugodtan mosolygott. Majd, amikor elérkezett az éjfél
és jött a király, hogy megnézze, mit végzett a legkisebb
fia, a fiú a bálterem közepén ülve elővett egy mécsest és
meggyújtotta. A mécses fénye egy szempillantás alatt
betöltötte a báltermet, a padlótól a mennyezetig, a legtávolabbi sarkocskába és zugba is jutott belőle.
A király szívét mérhetetlen melegség töltötte el, és így
szólt:
– Fiam, látom, hogy nemcsak okos vagy, hanem a szíved
tele van szeretettel, alázattal és bölcsességgel. Kívánom,
hogy királyságod alatt ez a Fény vezéreljen az uralkodásban. És a legkisebb fiú igazán méltó, bölcs és nemes
királya lett az országnak.
(Ismeretlen eredetű legenda)
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RECEPT

Sütik Tordasról
Ezzel a két karácsonyváró recepttel kedveskedünk Olvasóinknak! Rovatunkba
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!

KÓKUSZKRÉMES PITE
Hozzávalók:
A tésztához: ¾ csésze vaj, 2 csésze liszt, ¼ csésze cukor,
¼ teáskanál só, 1/3 csésze hideg tej
A krémhez: 1 ½ csésze tej, 1 ½ csésze tejszín, 2 tojás, ¾
csésze cukor, ½ csésze liszt, ¼ teáskanál só, 1 ¼ csésze
kókuszreszelék, ¾ teáskanál vaníliaaroma
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, kibélelünk vele egy piteformát és előmelegített sütőben megsütjük. Hagyjuk kihűlni.
A krémhez a tejet, tejszínt, tojást, cukrot, lisztet és sót
gőz fölött sűrűre főzzük, végül belekeverjük a kókuszreszeléket és a vaníliaaromát. A krémet a kihűlt tésztára
simítjuk. Hűtőben dermesztjük.

MEGGYES-MÁKOS GOLYÓ
Hozzávalók:
30 dkg háztartási keksz
5 dkg porcukor
10 dkg vaj
10 dkg mák
2 dl tej
10 dkg magozott meggybefőtt
A kekszet és a mákot is ledaráljuk, majd összegyúrjuk
a porcukorral, vajjal és a tejjel. Golyókat formázunk,
amelyeket egyesével megtöltünk egy-egy szem meggyel.
Végül a golyókat darált mákba forgatjuk.

KARÁCSONYFA

DIÓBÉL

Műanyag cserepes vagy faiskolánkban helyben
kiválasztott, frissen vágott karácsonyfát ajánlunk.
Cím: Tordas Faiskola
Tordas, Rákóczi u. 40. (utca végén)
Tel: 22/668-051 vagy 20/925-3312

Válogatott dióbél eladó (3000Ft/kg)
Cím: Botta Pál, Tordas, Rákóczi u. 41.
Tel: 22/668-051 vagy 20/9253312

HOMOKTÖVIS BOGYÓ

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁS

Fagyasztott homoktövis bogyó (2000Ft/kg) és
homoktövis mézben (3000Ft/kg) eladó.
Cím: Botta Pál, Tordas, Rákóczi u. 41.
Tel: 22/668-051 vagy 20/925-3312

Bodnárné Jávori Tímea, falugazdász a Művelődési
Házban (Szabadság út 55.) minden páratlan héten
szerdán 13 órától tart ügyfélfogadást. Hívható a
06 70/199-2773-es telefonszámon.

APRÓHIRDETÉSEK

KERETES HIRDETÉSEK

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.
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Tordasiaknak:
egész oldal 20 000 Ft
fél oldal 12 000 Ft
negyed oldal 7 000 Ft
nyolcad oldal 4 000 Ft

Nem tordasiaknak:
egész oldal 25 000 Ft
fél oldal 15 000 Ft
negyed oldal 9 000 Ft
nyolcad oldal 5 000 Ft

Évi legalább három számban történő,
azonos terjedelmű megjelenés esetén,
előre fizetésnél 15 % kedvezményt
adunk. Évi hat számban történő,
azonos terjedelmű megjelenés esetén,
előre fizetésnél 30 % kedvezményt
adunk.Fizetés a megjelenés után történik, az árak tartalmazzák az áfát.
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MENTŐK
104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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: 800 példány

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

06 22/467-527
06 20/390-15-05
VÉDŐNŐ: NAGYNÉ SCHUBERT RÉKA
06 30/312-76-72
GYERMEKORVOS (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-637
ORVOSI ÜGYELET (ERCSI)
06 25/492-021
GYÓGYSZERTÁR (MARTONVÁSÁR)
06 22/460-019
GYÓGYSZERTÁR (TORDAS)
06 22/467-324
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG TELEFON
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA
06 22/467-503
ISKOLA
06 22/467-532
ÓVODA
06 22/467-502 (41-es m.)
06 20/245-03-26
POLGÁRMESTERI HIVATAL
06 22/467-502
CSATORNA ÜGYELETES TELEFONSZÁMA
06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Gyermekorvos
rendelése
Martonvásár:

OKMÁNYIRODA
06 22/460-081
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
06 22/579-185
SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS
06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45

Dr. Jellinek Kinga
H: 8-10-ig
K: 16-18-ig
Sz: 16-18-ig
Tanácsadás 8-10-ig
Cs: 8-10-ig
P: 8-12-ig

Háziorvosi rendelés
Tordas:

Gyógyszertár
nyitvatartása:

Dr. Harbula Ildikó
Dr. Kertész Tamás
H: 13-17-ig
K: 12-16-ig
Sz: 8-11-ig
Cs: 8-11-ig
P: 12-16-ig

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

