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Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket

karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt
kívánunk minden Kedves Olvasónak!
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Kedves Tordasiak !
gármester úrnak a rengeteg gépi földmunkát, Bucsi
Istvánnak a felújításokban nyújtott segítségét és Hajbin
Tímea képviselő asszonynak, hogy szabadidejének egy
jelentős részét az önkormányzat gazdasági ügyeinek
szentelte. Köszönöm az iskola, az óvoda, a hivatal, a
konyha, az önkormányzat, a fizikai brigád dolgozóinak,
szülőknek, nagyszülőknek, vállalkozóknak, lakosoknak,
civil szervezeteinknek és nem utolsó sorban
képviselőtársaimnak a településért, az itt élőkért végzett
munkáját. Továbbra is számítunk mindenkire, akinek
fontos Tordas, a település, ahol élünk.
Sajnos az önkormányzatunkat érintő változásokról
továbbra sincsenek pontos adataink, az ezekhez szükséges döntések meghozatala egészen az év végére tolódott, így még mindig nem látjuk tisztán, hogyan kezdjük
az újévet. Ennek ellenére bízunk abban, hogy az eddigi
tapasztalataink és tudásunk alapján sikerül majd bölcs,
a falu érdekét szolgáló megállapodásokat kötni és döntéseket hozni. A feladat nagyon összetett, de reméljük,
januárban már beszámolhatunk a kedvező eredményekről. Addig is áldott, békés karácsonyt és boldog
új évet kívánok!

A december eljövetelével beköszöntött az igazi tél,
megérkezett a hó. Ennek egyesek, főleg a gyerekek
örülnek, másoknak gondokat okoz, tennivalót ad. Pedig
ez a természet rendje, ezt kell elfogadnunk, ebben kell
élnünk. Visszagondolva 2012-re, úgy érzem nagyon
gyorsan telt el. Ez azt jelentheti, hogy sok mindennel
foglalkoztunk az év során. Már januárban elkezdtük az
építkezéseket, felújítottuk a tornatermünket és új öltözőt
alakítottunk ki mellette. Tavasszal megvalósítottuk a
sportpálya megnyert pályázatának beruházásait: a
labdafogó hálót, az edzőpálya világításának kiépítését.
Elkészült az óvoda udvara is, a gyermekek birtokba vehették a játékokat, a füves területet, és később a burkolt
belső utat is. Nyáron megújult a „Fő utunk”, tovább rendeztük a patakpartot, ősszel elkezdtük a művelődési
házunk átépítését. Szinte egész évben építkeztünk,
közben több pályázatot készítettünk illetve valósítottunk
meg, melyekről januárban adunk majd összefoglalót.
Persze ezek a sikerek nem születtek volna meg az Önök
segítsége nélkül. Külön szeretnék köszönetet mondani
a Feldhoffer Kft-nek, akik bármikor a rendelkezésünkre
álltak, legyen szó anyagmozgatásról, vagy eszközök
kölcsönzéséről. Köszönjük a Hungarotrans Kft-nek az
anyagszállításokat. Köszönjük Rácz József alpol-

Juhász Csaba polgármester

Teljes gőzzel halad a művelődési ház átépítése
falakkal együtt és a mozgássérült wc a pelenkázóval.
Lerakásra került a nagyterem új padlóburkolata és mindenütt folyik a belső festés. Kialakításra került a víz-, a
fűtési-, az elektromos- , a riasztó- és a gyengeáramú
hálózat is. Reméljük, ilyen ütemben év végére, a ház
jelentős részével készen leszünk, és január közepén
elkezdhetjük a használatbavételi eljárást is.

A kedvező időjárást kihasználva gyors ütemben folyik
tovább az átalakítás. Szinte teljesen elkészült az épület
külső hőszigetelése, beépítésre kerültek az új
nyílászárók. A nagyterem és a folyosó kivételével ez
eredeti elképzeléstől eltérően új, hőszigetelt álmenynyezet épült, ami jelentősen fogja csökkenteni a fűtési
költségeinket. Elkészült az új vizesblokk az elválasztó-
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Ö NKORMÁNYZATI H ÍREK
Pályázati hírek
strukciókra adott be több pályázatot is. A 100%-os támogatottságú projektek közül a legjelentősebb a GyúróTordas-Martonvásár közötti kerékpárút – kerékpáros
útvonal fejlesztését célozza meg, melynek költségvetése
248 000 000 Ft. Az MVH által meghirdetett vidékfejlesztési támogatás keretében szeretnénk a Sajnovics téri
közpark fejlesztését, és a Tornaterem-egészségház külső
felújítását pályázati keretből megvalósítani. Ez utóbbi
két projekt 10-10 millió forintos beruházás lesz, ha
megítélik a támogatást. Szintén ősszel adtunk be pályázatot a jövő évi Szűcs Béla néptánctábor megrendezésére. Civil szervezeteinket is ösztönözzük a
pályáztatási rendszerben való aktív részvételre, így a
NEA kiírásaira a Teremtőkert, a Sportegyesület és a
Polgárőrség is beadta a működési pályázatot.

2012 őszén az önkormányzat újabb támogatási kon-

Budapesti buszjárat
által emlegetett – bliccelők használják, hanem sok olyan
dolgozó, aki nyilván bérletet vásárol egész évre.
Az információk birtokában polgármester úr levelet írt
az illetékesnek, kifejtve, hogy a járatmegszüntetés
beláthatatlan következményekkel jár, mivel főleg
munkába igyekszik, aki használja.
A problémát szintén jeleztük Tessely Zoltán parlamenti
képviselőnknek is, aki továbbította aggályainkat az illetékes államtitkár úrnak.
December elején a lakosság köréből 400 tiltakozó
aláírás gyűlt össze a kérdéssel kapcsolatosan, amit az
önkéntesek eljuttattak az Alba Volánhoz.
Juhász Csaba polgármester úr, mivel levelére nem
kapott választ, személyes egyeztetést kezdeményezett
az Alba Volán, a MÁV és a minisztérium képviselőivel
a kistérségi települések bevonásával, ahol sajnos az illetékesek csak a költségcsökkentést tudták felhozni
egyetlen érvként (a bevételekről nem beszéltek).
Lapzártáig sajnos újabb információval nem rendelkezünk, de minden követ megmozgatunk annak
érdekében, hogy a jól működő járat megmaradjon.
Hajbin Tímea

November 7-i keltezéssel kapta meg a tájékoztató levelet az önkormányzat az Alba Volán Zrt. személyforgalmi igazgatója, Nagy Zoltán, és üzemigazgatója,
Suralik András aláírásával, melyben utasszámlálásra hivatkozva felterjesztik az összes budapesti buszjárat
megszüntetését. Levelükben „néhány” napos határidőt
adtak, hogy az önkormányzat reagáljon. Valamint tudatták, hogy „a felterjesztés az Önök állásfoglalása nélkül
is elküldésre kerül. Az ellátásért felelős az észrevétel
hiányában is meghozza döntését.”
A levél kézhezvétele után azonnal megkérdeztünk olyan
tordasi lakost, aki napi rendszerességgel közlekedik a
járattal. Kiderült, hogy kihasználatlanságról szó sincs,
tömve vannak ezek a buszok. Nagyon sokan Budaörsre
járnak dolgozni a járattal, mert vonattal és busszal rendkívül körülményes és időigényes eljutni az ipari
parkokhoz. És persze a százezer forintot alig meghaladó
fizetésükből nem is lehetne a három bérletet (Volán,
MÁV, BKV) megvásárolni, több helyen pedig már nem
fizetik a bejárás költségeit. Ezek alapján teljesen indokolatlannak láttuk a felterjesztést, hiszen így nem is
lehet veszteséges ez a járat, mert nem a – a vezetőség
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Változások a szemétszállításban
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása szükséges,
amelyhez EU-s pályázatot nyert a Társulat. A támogatás
azonban csak 70%-os, a maradék részt a 170 tag önkormányzatnak kell biztosítania, és a tagok úgy döntöttek,
hogy ennek költségét beépítik a lakosság és közületek
éves szemétszállítási díjába. Arról is döntöttek korábban
a tagok, hogy minden településen egységes lesz a díj,
attól függetlenül, hogy valahonnan mondjuk 100 km-re
kell szállítani a szemetet, míg más településről csak 2
km-re van a lerakó. A közbeszerzési eljáráson nyertes
konzorcium által ajánlott díjat még csökkentették, így
a 2013-ra alkalmazandó díj 4,01 forint/ liter lett, egy
110 l-es kukára vetítve. Ezt nyilván kénytelen volt elfogadni a tordasi képviselő-testület is. A hatályos közszolgáltatási szerződésben a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén a minimális közszolgáltatás tartalma 2013. január 1-től
kezdődően:
- 52 alkalommal házhoz menő lakossági kommunális
hulladékgyűjtés és szállítás;
- 12 alkalommal házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
és szállítás;
- 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és
szállítás
- 1 alkalommal háznál történő lomtalanítás
A Társulás által elnyert összeg a fejlesztésre 11,3 milliárd forint, ebből fog megvalósulni a szelektív szigetek
kiépítése minden településen, egy szemétégető
megépítése, járművek, gépek beszerzése, stb. Sajnos a
Társulat honlapja elég hiányos, fel fogjuk hívni az illetékesek figyelmét az információk pótlására. Az biztos,
hogy Tordason 2 hulladékgyűjtő sziget kerül telepítésre
már a jövő évben.
A szerződő fél 2013-tól már nem az önkormányzat,
hanem a szolgáltatást igénybe vevő lesz, a szerződés
kötéssel kapcsolatos teendőkről és a szemétszállítások
időpontjairól külön információs levelet fog kapni minden háztartás és közület.

Az eddigi hulladékszállítási szerződés a tavalyi évben
járt le. Már ekkor szolgáltatót kellett volna váltanunk,
de még egy évig az ellátási bizonytalanság miatt sikerült
meghosszabbítanunk az Érd-kommal kötött szerződést.
A szemétdíjat azért tudtuk éveken át ilyen alacsony
szinten tartani (1000 forint/hónap), mert Pusztazámor
közel van, tehát a szállítási díj így kevesebb, és évről
évre tudtuk csökkenteni a szemét mennyiségét a papír,
PET palack, üveg és a vas elkülönített gyűjtésével. Ezen
kívül az önkormányzat gyűjtötte a szemetet az Öreghegyen.
2006 tavaszán az akkori testület döntött Tordas csatlakozásáról a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (KDVT), így az új szerződést
kizárólag azzal a konzorciummal köthetjük meg, aki elnyerte a közbeszerzés alapján a program végéig tartó
szolgáltatást. Sajnos a döntés pillanatában még semmilyen kalkuláció nem állt rendelkezésre, és azt sem
tudták képviselőink, hogy mennyibe fog ez nekünk
kerülni. A tordasi szemetet ugyanis nem lehet Pusztazámorra hordani többé.
Valószínűleg az EU által előírt hulladékgazdálkodási
vállalásokat egyébként nem is tudná teljesíteni
településünk:
„A korszerű regionális hulladékkezelő rendszerek
hálózatát ki kell építeni az ország valamennyi lakosa
számára.
A települési szilárd hulladék újra feldolgozható (papír,
műanyag, fém, üveg és szerves) frakciói esetében az
újrafeldolgozás arányát 40% fölé kell emelni.
A teljes települési hulladék mennyiség hasznosításának
40% fölé emelése szükséges.
2014-ig meg kell valósítani a lakossági papír, üveg, fém
és műanyag hulladékok 35%-os újrafeldolgozását
(2020-ig 50%)” (Részlet az előterjesztésből)
Ezen kívül még kockázati elemként jelent meg a felhagyott hulladéklerakók felszámolása is, amelyet a Társulás 7,7 milliárdos pályázati pénzből valósít meg. A
régi gyúrói lerakó rekultivációja már megvalósult a
tavalyi évben.
Az EU-s előírások megvalósításához egy egységes új

Hajbin Tímea
a Pénzügyi Bizottság elnöke
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
1. Advent
Vegyes érzelmekkel zártunk a tegnapi első adventi
megemlékezést. Öröm volt látni és megtiszteltetésnek
éreztem, hogy nagyon sokan kilátogattak, megtelt az
iskola felső udvara. A jó hangulatot azonban
beárnyékolta, hogy a technika ördöge ismét nem került
el bennünket és sajnos a nem megfelelő viselkedés sem.
Nyilván első sorban a pozitív dolgoknak kell örülni, de
rossz érzés amikor azt negatív dolgok is befolyásolják.
Nem szeretném a jó hangulatot elrontani, de megfogadtam, hogy a rosszat sem fogom szó nélkül hagyni,
ahogy ezt már sajnos egy pár rendezvény után meg is
kellett tennem. Csak hinni és bízni tudok abban, hogy

zavarják a műsort. Azt hiszem ez ügyben a megfelelő
lépéseket megtettem s remélem, hogy ez nem fog többet
előfordulni.
Nagy tisztelettel és szeretettel megköszönöm ez úton is
a református egyházközség megemlékezését Kádár
Ferenc lelkész úr vezetésével, valamint a tordasi
Asszonykórusnak, akik ismét hozták a tőlük már jól
megszokott gyönyörű és meghitt hangulatot. Arról nem
is beszélve, hogy süteménnyel és forralt borral vendégül
is látták a megjelenteket.
Az időjárás ellenére nagyon sokan kijöttek vásározni is,
ami csak emelte a délután hangulatát. Volt minden földi
jó! Sütemények, szappanok, ékszerek, koszorúk, asztaldíszek, kovácsoltvas ajándékok, forralt bor és kakaó.
Köszönöm szépen minden résztvevőnek! Remélem,
hogy ez az elkövetkező vasárnapokon is hasonlóképpen
lesz!
Mindenkit szeretettel várunk!

előbb vagy utóbb célt érek ezek terén is. Azt gondolom,
hogy a megfelelő tisztelet mindenkinek kijár, azoknak
pedig különösen, akik egy-egy adventi gyertyagyújtás
alkalmával műsorral is készülnek. Éppen ezért felháborítónak tartom, hogy nem csak a gyerekekre, de sok
felnőttre is rá kellett szólni, hogy hangoskodásukkal ne

Simonné Bucsi Brigitta
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Vitéz Sebő Ödön emlékére

" Jertek, magyar fiúk, kik egyszerre születtünk,
kik egyszerre komiszruhát viseltünk!
Szólnak az ágyuk, ropognak a nehéz fegyverek,
most válik meg, babám,mit ér a magyar gyerek.
Erdélyország felé nem ismerjük az utat.
Őrmester úr, mutassa meg, merre van!
Megmutatom, jó fiaim, én is elmegyek,
a Jó Isten tudja, mi történne veletek."
(Erdélyi népdal)

Készítője Csák Attila, pátyi szobrászművész. Bekerülési
költsége 7.200 euro, melynek valamivel több, mint a
fele már megvan, köszönhetöen azoknak a nagylelkű
adományozóknak, akikkel eddig személyesen tudtunk
beszélni.

Sebő Ödönt 1942.decemberében avatták hadnaggyá a
Ludovika Akadémián. Pályafutását az erdélyi hadszíntéren kezdte meg a 32. határvadász zászlóaljnál. 1944.
augusztus 28-án német parancsnokság alá akarták rendelni, hogy fedezze a németek visszavonulását.
Ezzel a paranccsal szembeszegülve az ezeréves magyar
határon védelemre rendezkedett be a gyimesbükki
helyőrség parancsnokaként. Hősies helytállása megállásra kényszerítette a könnyű átvonulást remélő két
szovjet hadsereget és egyik lovas hadosztályukat.
A kitörés után - mint az Erdélyben harcoló magyar és
német hadseregek utóvéd-zászlóalját - katonáit továbbvezette a Székelyföldön, majd Szlovákián keresztül
egészen Németországig, az amerikai fogságig.
Gyimesi barátaink szobrot szeretnének állítani a hős katonának.

Itt jegyzem meg, hogy a bizottság pályázatot nyújtott
be a Magyar Külügyminisztériumhoz az e célra kiírt támogatás elnyerésére, de a 163 millió forintól erre a célra
egy fillért sem adtak, a Honvédelmi Minisztérium pedig
válaszra sem méltatta.
Most már úgy látszik - ha az Isten is úgy akarja és
továbbra is segít - a szobor állni fog.
Terveink szerint a szobrot 2013. Pünkösdjén avatjuk
fel.A munkálatokat és az adományozók nevét (a támogatás összegétől függetlenül) emlékalbumban örökítjük
meg.

A szervezést és az ezzel járó munkálatokat az erre a
célra létrehozott bizottság végzi, melynek tagjai: Deáky
András, a gyimesbükki magyar iskola nyugalmazott
igazgatója, Ferenczes István József Attila-díjas költő, a
Magyar Írószövetség tagja, Bilibók Ágoston, a gyimesbükki vasúttörténeti múzeum gondnoka, Kovács
György hadnagy, Mihók György, a gyimesközéploki
Csángó Hagyományőrző Ház alapítója, Dr. Hamza
László agrármérnök, Dr. Hamza Lászlóné nyug. iskolaigazgató és Gál Péter, az ötletgazda.
A szobrot magánterületen, a Deáky panzió udvarán állíttatjuk fel.

A bizottság kéri a magyarországi, magyar szívű embereket, hogy adományaikkal segítsék a megvalósítást.
A támogatás módjáról (számlaszám , stb.) tájékozódni
lehet a következő címen:
Dr. Hamza Lászlóné (Martonvásár Bajcsy-Zs.u.18)
Telefon: 22-460-300, vagy 70-315-5535
e-mail: kerecsen.hamza@gmail. com.

Szeretettel és köszönettel: Dr. Hamza Lászlóné r.
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Postai nyitvatartás
2012. december 1-től az alábbiak szerint módosul a tordasi posta nyitvatartása:
Hétfő

07.30-12.00

12.30-15.30

Kedd

07.30-12.00

12.30-15.30

Szerda

07.30-12.00

12.30-15.30

Csütörtök

07.30-12.00

12.30-15.30

Péntek

07.30-12.00

12.30-15.30

Szombat

Zárva

Vasárnap

Zárva

A lakosság által igénybevehető postai szolgáltatások köre és a kézbesítés változatlan marad.

KÖNYVTÁR
Kedves Olvasók!
kérdés pedig, hogy mire jutott a múlt század közepén
(1950, plusz-mínusz valamennyi) született generáció.
Mit ért el, és miről maradt le? Számba vehető a várható
jövő is.
A legkisebbek nagy kedvence a Tesz-Vesz város című
sorozat, remélhetőleg az lesz az Ahogy illik kötet is.
Mert Tesz-Vesz város lakói tudják az illemet.
Megköszönik az ebédet, segítenek egymásnak,
vendégségben sem törnek-zúznak, nem hintáznak a
széken… vagyis csak néha. És ha bajt okoznak, udvarisan bocsánatot kérnek. Mindig észben tartanak két
varázsigét: kérem és köszönöm!
Nagyobbaknak ajánlom az Eragon 4. – Örökség c.
kötetet, (végre megjelent magyarul is!), és A Szent Johanna gimit Leiner Laurától.
Remélem, érdemesnek tartják majd jövőre is felkeresni
a könyvtárat, szeretettel várok mindenkit! A téli szünet
utáni első kölcsönzési nap január 7., hétfő.

Az idei utolsó könyvtári hírekben szeretném
megköszönni, hogy ebben az évben is sokan keresték
fel a könyvtárat, választották a kikapcsolódás, a tanulás
eszközéül. Öröm számomra, hogy a beiratkozott
olvasók és új olvasók száma évről évre több. Ismét számos ajándékkönyvvel gyarapodott az állomány, ezek
folyamatosan kerülnek feldolgozásra, és lesznek
kölcsönözhetőek. Köszönet a felajánlásokért!
A most megjelent könyvek közül is igyekszem beszerezni az olvasók által keresetteket, ezek közül ajánlok most néhányat. Ken Follett Évszázad-trilógiájának
2. kötete, A megfagyott
világ nemrég került kiadásra. A regényben az öt
– amerikai, német, orosz,
angol és walesi – család
egymásba fonódott életét
ismerhetjük meg az 1930as évek elejétől 1946-ig.
Vámos Miklós: Szitakötő
című kötetének alcíme ez:
Nemzedékünk regénye. A

Boldog, békés ünnepeket kívánok!
Varga Szabolcsné
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I S K OL A I H Í R E K
„Jó a jót elindítani, megy az aztán már magától – nő és
dagad – maga sem tudja hogyan, valóság és erő lesz
belőle.”
Ezek a gondolatok, szavak ragadtak meg így december
tájékán, amikor ismét arra kell gondolni, hogy eltelt egy
újabb év, tele küzdelemmel, harccal a jó iránti
szándékkal. S bízik az ember abban, hogy ha a „jót”
elindítjuk, valóban nő és erő lesz belőle. Kívánom és
nagyon szeretném, hogy nemcsak az iskola életében,
hanem a sajátunkban is igaz és érvényes legyen ennek
az idézetnek a mondanivalója.
November 13-án a „MAGYAR NYELV NAPJÁRA”
emlékeztünk.
Felsőseink szépen teljesítettek Érden a Vörösmarty
Gimnázium matematika-fizika komplex tanulmányi
versenyén.
Schachay Károly 8.o. tanítványunk 69 ponttal a 6.
helyezést, Szabó Gábor szintén 8.o. tanítványunk 46
ponttal a 18. helyezést szerezte meg a résztvevő 50
versenyző között. Gratulálunk nekik.
Lezajlott a felső tagozatosok „Szép magyar beszéd”
elnevezésű iskolai versenye. Az I. helyezést elért diákjaink Bicskén a területi versenyen képviselik majd
iskolánkat. Dicséretre méltó volt a gyerekek felkészültsége, ugyancsak büszkék lehetünk arra, hogy hagyományt teremtettünk a falakon belül is, hogy diákjaink
szereplését komoly felkészülés és felkészítő munka
előzi meg. Köszönet ezért a felkészítő pedagógusoknak
s nem utolsó sorban diákjainknak is, akik évről-évre
lelkesen teljesítik ezt a feladatot. Két korcsoportban zajlott a verseny,

7-8. osztályos korcsoport eredményei:
I.helyezett:
II.helyezett:
III.helyezett:

Májer Milán
7.o.
Pápai Áron
7.o.
Szpisják Doroti
7.o.
Szabó Gábor
8.o.
Gratulálunk a szép eredményekhez.
Az osztályok többsége ebben az évben is készült az adventi vásárra. A közös együttmunkálkodás, az ünnepre
való készülődés csak gazdagítja gyermekeink lelki
életét…, igazi közösségformáló erő.
December 6-án megérkezett a Mikulás az iskolába is. A
kisebbeknek szívhez szóló intelmekkel és kedvességgel
adta át a Mikulás az ajándékokat, a nagyobbak
meglepetés csomagot találtak az osztályokban. Számukra (szülői engedéllyel a kicsiknek is) „Keresd a
Mikulást” címmel Suli-bulit szervez a DÖK, sőt még
ennek jegyében Mikulás-kupán is küzdhetnek a 3 fős
csapatok a győzelemért.
December 18. az utolsó tanítási napunk a téli szünet
előtt. Délelőtt az osztályokban meghitt karácsonyi ünnepséget tartunk, majd 11 órától a Baptista egyház
képviselőinek műsorával iskolai karácsonyi ünnepséget
tartunk az aulában, ezzel zárva a 2012-es esztendőt. A
szünet után január 3. lesz az első tanítási nap.
Ismét lehetőséget kaptunk a Lövész szakosztály felajánlásában arra, hogy 40 diákunk a Testnevelési Egyetem
Sportcsarnokában részt vehet a „Mosolyt az arcokra,
Melegséget a szívekbe” elnevezésű Sportrendezvényen.
Erre december 22-én kerül sor. Azok a diákok, akik már
részt vettek ezen a rendezvényen a korábbi években
szívesen indulnak és lelkesen készülnek a versenyekre
is. Köszönjük a lehetőséget.

5-6. osztályos versenyzők eredményei a következők:
I.helyezett:
Boldizsár Botond
6.o.
II.helyezett:
Kleman Noémi
5.o.
Cselikovics János
5.o.
III.helyezett: Weinelt Veronika
6.o.
Teszár Szilárd
6.o.
Mészáros Károly
6.o. (Gyúró)
A zsűri dicséretét kapta:
Áldott Nóra
Flikinger Johanna

6.o. (Gyúró)
6.o. (Gyúró)
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Osztályszintű matematika versenyek megszervezését
tervezzük alsó- és felső tagozatban egyaránt, készülve
a későbbi területi versenyekre.
Télbúcsúztató farsangi karnevál lesz a D.Ö. K. szervezésében február 22-én, remélhetőleg már a szépen
felújított Művelődési Házban lesz erre lehetőségünk..
A felnőtt Színjátszó Társulat pedig csendben
tevékenykedik, a próbák ugyan hangosak, de szerencsére a jókedv és a derű hangjai hallatszanak.
A legnagyobb öröm számomra az, hogy új tagokkal
bővült a TÁRSULAT, felkerestek és csatlakoztak a már
megkezdett munkához, mi pedig nagy örömmel és
szívesen láttuk őket.
Mint már említettem december 18. lesz az utolsó
tanítási napunk a téli szünet előtt, azután hamarosan itt
a karácsony, amely minden ember számára a legtisztább
ünnepet jelenti.

Januárban kerül megrendezésre a 3-4. osztályosok
„Szépkiejtési versenye”, valamint az osztályonkénti
iskolai helyesírási verseny. A művészeti iskolás diákjaink zenei és néptánc vizsgáira is januárban kerül sor.
Január 16-án ismét a területi Népdaléneklési verseny
megrendezését vállalta iskolánk.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napjára emlékezünk.
A félévi bizonyítványok kiosztása után január 28-29-én
tartjuk a szülői értekezleteket,a félév munkájának
értékelését.
Meglátogatjuk az óvoda nagycsoportosait, előzetes ismerkedés és felmérés céljából.
Az 1-6. osztályosok számára „Mesemondó” versenyt
szervezünk, reméljük sok szép, értékes mesét hallgathatunk majd diákjaink előadásában.
Februárban területi „Szép magyar beszéd” versenyre és
a Simonyi Zsigmond megyei helyesírási versenyre
készülnek felsőseink.

„Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.”
Az iskola vezetősége és dolgozói nevében szeretettel
kívánok minden kedves olvasónknak, szülőknek,
nagyszülőknek és diákjainknak áldott, békés és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés, boldog új esztendőt.
Somfai Sándorné igazgató helyettes

Bábel Alapítvány Jótékonysági bálja 2012. november 17.
Ebben az évben is megrendeztük iskolánk alapítványának szervezésében jótékonysági bálunkat, melynek több
célja is volt. Közösségeket, embereket közelebb hozni
egymáshoz, egy kis kikapcsolódási, szórakozási
lehetőséget biztosítani, a zsúfolt hétköznapokat
megszépíteni. Ugyanakkor jótékonysági elnevezése
abból ered, hogy a támogatók önzetlen módon gondolnak az iskola diákjaira, esetleges szükséges oktatási eszközök beszerzésére és még sorolhatnám mindazon
lehetőségeket, előnyöket, amelyeket élvezhetünk a támogatás által.
Idén is szép számú támogató és szórakozni vágyó

vendégsereg gyűlt össze és igazán jó hangulatú estét
töltöttünk együtt a Fővárosi Értelmi Fogyatékosok Szociális Otthonának éttermében. Ismét szeretnék
köszönetet mondani az intézmény vezetőjének a
lehetőségért. Több irányban is szükséges köszönetünket
kifejezni mindazért, hogy ilyen sikeres rendezvényt
tudhatunk magunk mögött.
Az ilyen sikereket azt gondolom, mindig csak összefogással és együttmunkálkodással lehet elérni.
A bálterem díszítéséért, az asztaldíszek elkészítéséért és
a nyitótáncban résztvevő bálozó kislányok csuklódíszének elkészítéséért szeretnék köszönetet mondani
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lásával igyekeztek az alapítvány pénzkészletét gyarapítani.
Köszönjük minden kedves szülőnek, nagyszülőnek, a
vendégeknek a sütemények, tombolatárgyak felajánlását, s mindenkinek aki bármiféle munkával járult
hozzá az est sikeréhez.
A Szülői Munkaközösség szervező munkáját a jegyek
illetve támogatójegyek árusításában.
Diószegi Gáborné Icának és segítőinek a finom vacsorát, annak tálalását.
A büfében tevékenykedő Simon Györgynek és Simonné
Bucsi Brigittának, akik a büfé bevételét az alapítványnak ajánlották fel.
Kenéz Kírának, aki vállalta a fotózást. Sok szép kép
készült az est folyamán, melyekből lehet rendelni
- 13 x 18-es méret: 500 Ft/db áron,
- az A/4-es méret: 1000 Ft/db áron vásárolható meg.
rendelésüket kirakenez@gmail.com email címen is
megtehetik.
A bál tiszta bevétele: 540.345 Ft.
A 2011. évi személyi jövedelemadó befizetett 1%-ból
221.419 Ft került az alapítvány számlájára. A befolyt
pénzösszeget a nyári táborok útiköltségére illetve

Simonné Bucsi Brigittának és Erdeiné Farkas Irénnek.
Az ezekhez szükséges virágokat a Feldhoffer Kertészet
biztosította számunkra.A vendégeket a „bálterem” bejáratában pezsgővel fogadtuk és köszöntöttük, majd dr.
Könyves László az alapítvány kuratóriumának elnöke
üdvözölte a vendégeket, kifejezte köszönetét, hogy
ebben az évben is ilyen szép számmal tisztelték meg
rendezvényünket. Simonné Bucsi Brigitta az est technikai tudnivalóival kapcsolatban szolgált információval,
majd kezdetét vette a műsor.
Elsőként a martonvásári Zoltán Erika táncstúdió
növendékei szerepeltek, ezt követően iskolánk 5-6. osztályos lányai egy dalt adtak elő, gitáron Vass Árpád
kísérte őket. A dalhoz illő mozgásos koreográfiával,
„tánccal” az 5. osztályos lányok szerepeltek. S
következett az est fénypontja. 7-8. osztályosaink báli
nyitótánca, amely gyönyörű volt. Szerintem nem volt
ember akinek ne dobogott volna kicsit gyorsabban a
szíve, ne szorult volna el a torka, hiszen nem mindennapi eseményt éltek át együtt szülő és gyermek. Talán
ez egyfajta állomás is az ő életükben.
Felkészítőjük Takácsné Marton Gabriella volt, ezúton
is köszönjük munkáját.
A műsor és a nyitótánc után a vacsora következett, majd
a szórakozás, a jókedv melyről Csicsó Gábor és társa
zenészek gondoskodtak. Értékes, szép tárgyak találtak
gazdára a tombolasorsoláson. A fődíj 15.000 Ft értékű
étkezési utalvány volt a BRANCO STEAK HOUSE
felajánlásában.
Szeretnék köszönetet mondani a kedves vendégeknek,
akik jelen voltak, s ily módon támogatták gyermekeinket. Remélem mindenki jól érezte magát, s jó
élményekkel telt számára ez az est. Ugyancsak
köszönetemet szeretném kifejezni azoknak is, akik
ugyan eljönni nem tudtak, de támogató jegyek vásár-

étkeztetésre, a szlovén kapcsolat további ápolására, eszközvásárlásra, osztálykirándulások költségének támogatására fordítottuk.
Még egyszer szeretnék köszönetet mondani minden
segítő kéznek, felajánlásnak, támogatásnak. Köszönjük
az adó 1%-ának felajánlását. Kérjük lehetőségeikhez
mérten tegyék ezt a jövőben is.
Iskolánk alapítványa nevében kívánok békés, boldog
karácsonyi ünnepeket minden kedves olvasónknak.
Köszönettel és tisztelettel:
Somfai Sándorné
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ÓVODAI HÍREK
Mesevár hírek
Ezúton is köszönjük szépen a szülői felajánlásokat és
segítséget! Reméljük csodaszép játékokat tudunk majd
vásárolni a befolyt összegből!
Megrendezésre került a kihagyhatatlan karácsonyt váró
vendégség is. Idén a Katica csoportosok látták vendégül
a másik két csoportot és egy gyönyörű Betlehemes
játékkal leptek meg minket. Most egy kis időre elcsendesedik az óvoda, hogy minden gyermek a szerető
családjával ünnepeljen majd és reméljük, hogy jobbnál
jobb élményekkel térnek vissza az óvodába az ünnepek
után!

Észre se vettük, és máris új évszak
köszöntött be hozzánk. Lehullottak a
levelek a fákról és egyre hidegebb és
zordabb lett az idő. A gyerekek nem
bánják, hiszen örömmel játszanak az
avarban és amíg az idő engedi az udvarra is kimegyünk. Ezúton is nagyon köszönjük a Tombor Családnak a hatalmas láda almát! A gyerekek
jóízűen fogyasztották a többi idény gyümölccsel együtt!
Az óvodások is érzik, tudják, hogy közeledik az ünnep
és napról-napra egyre izgatottabbak, hogy mit hoz a
Mikulás és hogy mi lesz a fa alatt.
Sikeresen megnyertünk egy pályázatot, amellyel egy
csoport eljuthatott a szülők hozzájárulásával
Nagykarácsonyba a Mikuláshoz. A gyerekek nagyon
élvezték a kirándulást és megígérték a Mikulásnak,
hogy nagyon jó gyerekek lesznek és szót fogadnak a
felnőtteknek. Ez így is történt, mindenki nagyon
igyekezett. Elkészültek a szebbnél szebb rajzok, hogy
ki mit kér majd a Mikulástól a szépen kitisztított és
kifényesített csizmájába. A Mikulás pedig megérkezett
az óvodánkba, a gyerekek nagy örömmel fogadták és
szép dalokkal és gyönyörű versekkel lepték meg.
Az ünnepre készülődve, hagyományainkhoz híven,
ismét megrendezésre került az Adventi Vásár. A gyerekek lelkesen készítették a „portékát”, amit árultunk.

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és Boldog
Új Évet kívánok az óvoda összes dolgozója
nevében!
Nagymányai Petra

Tali Gitta: A tél ajándéka....
Bontható már sok ajándék,
s előkerül a várt játék.

A tél legszebb ajándéka
Szent Karácsony ünnepnapja.
Béke ül a havas tájon,
s lámpák égnek minden házon.

Anyu, Apu, Nagyi és Mi,
alig tudunk mind betelni
a gyönyörű hangulattal
és a jó fenyőillattal.

Ablakokba gyertya kerül,
s csillog a rend kívül-belül.
Minden kész az ünneplésre
és a boldog köszöntésre.

Alig vesszük azt is észre,
hogy az óra üt éjfélre.
Ideje hát ágyba bújni,
s Karácsonyról álmodozni!

Szikrázik a csillagszóró
fényes lángocskákat ontó.
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A MŰVÉSZETOKTATÁS HÍREI
A művészeti iskola 2012/13. tanév első félévi vizsgáinak beosztása
Január 15. kedd pótvizsga nap minden szakon. Félévi
értesítések kiadása: január 18.
Félévi művészeti szülői értekezlet 2012. január 21. hétfő
18 órakor a táncteremben.
A vizsgák egyben nyílt napok, minden érdeklődőt, hozzátartozót szeretettel várunk!

2013.
Január 8-9. szolfézs/zenetörténet, zeneirodalom
Helyszín: tetőtér, szolfézs terem
Kedd
2. csoport 13.25-14.25
3. csoport 14.25-15.10
Szerda 1. csoport 13.40-14.25
4. csoport 14.25-15.10
5. csoport házi dolgozat, beadási határidő január 11.
Oktató: Fersch Andrea

2013. január 16. szerda 14.00 órától Területi Népdaléneklési verseny a tordasi iskola aulájában! Rendező
a művészeti iskola, kiemelten Fazekasné Domak Anikó.
„Áldás szálljon rátok mindig azt kívánom,
Ahány fényes csillag ragyog fenn az égen,
Ahány öröm legyen az új esztendőben.
Teljen meg pohár, az öröm pohara,
Minden egyszülöttnek legyen édesanyja.
Minden száj nevessen az új esztendőben,
Bor, búza, békesség számunkra kijusson,
Hogy az egész világ mindig vigadozzon.”

Január 10. csütörtök néptánc
Helyszín: néptánc szaktanterem
1. csoport 13.00-13.50
2. csoport 14.00-15.30 + 15.30-16.00 népi ének
3. csoport 16.00-17.30 + folklórismeret írásbeli dolgozat
Oktatók: Németh Ildikó, Szabó Szilárd, Domak Anikó
Január 14. hétfő hangszeres zenei vizsgák, népzenész
és furulya (klasszikus) szakos növendékek! 13.00-18.00
(külön kiírt beosztás szerint, négy csoportban)
Helyszín: 1. emelet 3/b. osztály terme
Oktatók: Domak Anikó, Fersch Andrea, Kovács Márton, Sasvári Bertalan

Ezzel a kalotaszegi köszöntővel kívánunk szeretettel
minden művészetet kedvelő és művelő növendékünknek, családjának áldott, békés karácsonyt és új
esztendőt, bízva a művészet oktatás megmaradásában!
Németh Ildikó a művészetoktatás vezetője

Tordasi diákok a Vörösmarty téren

Konczos Vince és Benkei Sára iskolánk
egykori kiváló táncosai
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
berközeliek tudnak lenni, ugyanakkor céljuk, hogy az
ember is közelítsen hozzájuk. A szentelés könyörgés
Istenhez. Ő ad erőt ahhoz, amire meghív minket. A
házszentelés egyben jó alkalom a lelkipásztori látogatásra, egyházközségünk egységének megerősítésére.
Idén szeretnénk közösségünkben a házszentelés régi
hagyományát folytatni, ezért kérjük, hogy aki szeretné,
hogy lakását Jácint atya megszentelje, az jelezze Salamon Sarolta kántornál a 06 30 383 29 03 telefonszámon.
A házszentelésre január 7.-e és 12.-e között van
lehetőség délután 17.00 óra után.

Minden vasárnap 10 órakor szentmise.
Péntekenként 18.00 órakor zsolozsma.
Adventben minden kedden és csütörtökön reggel 6-kor
rorate, első alkalom november 27-én kedden.
December 15-én 9 órától lelkigyakorlat a Szent József
Közösségi Házban, délután 15.00 órakor előesti szentmise
December 16-án (vasárnap)- 17.30-tól ádventi zenés
áhítat a templomba.
Karácsonyi ünnepi miserend:
December 24-én (hétfőn) Karácsony vigíliája - este 22
órakor szentmise
December 25-én (kedden) Karácsony napján Jézus
Krisztus születésének ünnepén - délelőtt 10 órakor
szentmise
December 30-án (vasárnap) Szent Család ünnepén "Esti Hatos" ifjúsági mise
December 31-én (hétfőn) -17.00 órakor évvégi hálaadó
szentmise
Január 1-én (kedden) Szűz Mária Istenanya ünnepén délelőtt 10 órakor szentmise

Pilinszky János: Sarokkő
Isten nem belépett a világba, hanem beleszületett, semmivel se másképp és különbül, mint ahogy a földbe rejtett és hó alatti mag megmozdul, kikel és szárat hajt
tavaszkor. Semmivel se másképpen – de hogy ez a
másképp önmagában is mekkora csoda, arról ma még
alig tudunk valamit. Amikor Szent Pál azt írta, hogy az
egész mindenség áhítozik a megváltás után, mélységesen többet tudott a mindenség természetéről, mint azok
a „naiv” tudósok, kik gőgjük és depressziójuk csúcsán
úgy vélték, hogy a mindenség egy nagy üresjáratú
mechanikus szerkezet, afféle kozmikus vekker, aminek
anyagában véletlenül és főként szervetlenül teng-leng a
parányi emberiség, mint holmi kondérnyi ehetetlen
masszában.
Ilyen értelemben Jézus születésének és fogantatásának
csodája nemcsak önmagában szívmelengető titka
létünknek – de egyúttal arra is ösztökéli az embert, hogy
igyekezzen minél mélyebben, minél szervesebben és
minél organikusabban érteni és szeretni az univerzumot,
a teremtés egészét. Régi gondolatom, hogy például a
görög templom, a román templom vagy a gótikus katedrális lényegében egy-egy világmodell, s mint ilyen,
mérhetetlenül több (szervesebb) a XIX. század bármelyik vekker-modelljénél. Persze, rettenetes, hogy még a
hívők is Märklin-utópiákkal igyekeznek igazolni
hitüket. Ahelyett, hogy elgondolkoznának azon, mi is
egy élő sejt, mi is egy élő és megmozduló csecsemő?
Hogy a látszatra élettelen, de királyian létező kövek és

Január 4-én - elsőpénteki mise este 18.30-kor, utána bibliaóra a közösségi házbanJanuár 18-án (pénteken) - Árpádházi Szent Margit ünnepén este 18.00-kor ünnepi
zsolozsma a templombanJanuár 25-én (pénteken) - Pál
apostol megtérésének ünnepén este 18.00-kor
zsolozsma a templombanFebruár 1-én (pénteken) Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén
szentmise 19.00 órakorFebruár 13-án - Hamvazószerda
mise és hamvazkodás 20.00 órakorFebruár 22-én (pénteken) - Szent Péter székfoglalása ünnepi zsolozsma
18.00 órakor
HÁZSZENTELÉS
A házszentelés szertartása Isten jelenlétének
tudatosítása életünkben, otthonunkban. Fontos jele
annak, hogy a liturgia és hatásai nem korlátozódnak a
templomra, hanem átjárják a mindennapok tereit is: em15
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„közönséges” csecsemő megszületése. Mert az, hogy
Isten megszületett Betlehemben, igazán nem titka, rejtélye a teremtésnek, hanem ennyi titok, születés, rejtély
után egyetlen világos szava, sarokköve, magyarázat.

csillagok között ugyan mi is az az összekötő vonal, az
a közös áhítozás, amiről Pál beszél? Hogy vajon mi is
az a tűz, ami Istent teremtő Istenné és megtestesült
Istenné tette – alacsonyította-emelte? Hogy miért is
képesek egyes korok valódi világmodelleket emelni,
míg más korok nem? Hogy a nagy csoda valójában egy

Programjainkról részletes információ található
honlapunkon: www.tordasrk.hu

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Ünnepi rendünk

Ünnepre nézve
Készülődés… futunk-rohanunk, ajándékon agyalunk,
bevásárolunk, sütünk-főzünk, vendéget várunk… hol az
ünnep?
Hangolódás… gyertyát gyújtunk, meg-megállunk,
ajándékot adunk, hóesést várunk, jön az ünnep… majd
elmegy.
Találkozás… együtt vagyunk, Krisztusra várunk, rátalálunk, újat kezdünk, éled a lelkünk… örök ünnep.

December 24. 16 óra Karácsony esti Istentisztelet –
gyermekeink szolgálatával
December 25. 10 óra Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
December 26. 10 óra Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
December 31. 18 óra Óévi Istentisztelet
Január 1. 10 óra Újévi Istentisztelet
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Szombat 16 óra: Konfi-Ifi
Vasárnap 9 óra: Gyermek-istentisztelet
Vasárnap 10 óra: Istentisztelet
Lelkészi Hivatal:
Gyúró, Rákóczi út 27.
Tel.: 22/468-519 Mobil: 20/445 6656
E-mail: gyuroi.ref.egyhaz@t-online.hu
Hivatali ügyelet:
Hétfő: szabadnap
Kedden és Szerdán a délelőtti órákban (8.30-12.00)
Csütörtök: látogatási nap
Pénteken és Szombaton a délutáni órákban (14.3017.00)
Hivatali időn kívül is szeretnénk készen állni minden
lelki szolgálatra.

Rendszeres alkalmaink:
Szerda 18 óra: Bibliakör
Csütörtök 18 óra: Házi istentisztelet
Péntek 19 óra: Péntek esti beszélgetések (kéthetente)

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
December 24. Szenteste 17 órakor Istentisztelet a
Temp-lomban
December 25. Karácsony első napján 11 órakor Úrvacsorai Istentisztelet a Templomban
December 26. Karácsony második napján 11 órakor
Istentisztelet a gyülekezeti teremben

Minden kedves olvasónak szeretetteljes, békés
karácsonyt és áldott újesztendőt kívánunk!
„Ez a Gyermek csupán egyet akar: betölteni szívünket.
Ha tehát a szív hitben kitárul, Jézust gyönyörűségesnek
találja. Azután felemelkedik a szív az Atyába, ki
kegyelméből Fiát nekünk adta. Megmagyarázhatatlan
és elképzelhetetlen, hogy fér bele akkora kincs parányi
szívünkbe. Meg-megújuló csodajel ez, melyből a szív
boldog vigasztalást és rettenthetetlen békességet merít
minden érhető nyomorúságban. Mi baja is eshetnék?!
Ahol Jézus megszáll – ott meg is marad. A szív és a Gyermek nem szakadnak el.”
Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! (Szabó
József fordítása)

Advent idején minden csütörtökön (december 6., 13.,
20.) este 18 órától áhítatot tartunk a gyülekezeti teremben.
Év végi és év eleji Istentiszteletek:
December 30. 11 órakor a gyülekezeti teremben
December 31. Óévi Istentisztelet 17 órakor a
gyülekezeti teremben
Január 1. Újévi Úrvacsorai Istentisztelet 11 órakor a
gyülekezeti teremben
Január 6. Vasárnap Vízkereszt napján 11 órakor a
gyülekezeti teremben

Szeretettel hívunk mindenkit ünnepi alkalmainkra:
A karácsonyi ünnepkör alkalmai:
December 23. 11 órakor Istentisztelet a gyülekezeti
teremben
17
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Templom felújítás
Október közepe óta takarják el állványok templomunk
homlokzatát, és szorgos kezek dolgoznak minden nap
azon, hogy a torony, valamint a templomhajó
tetőszerkezete és fedése megújulhasson. Ehhez hasonló
mértékű felújításra legutóbb 1990-ben került sor. Az
elmúlt 22 év alatt az elavult tetőszerkezet miatti esővíz
okozta beázások folyamatosan rongálták az épület falait
és vakolatát, a felújítás tovább már nem volt halogatható.
Az elmúlt napokban megtörtént a toronyfedés javítása
és festése, most folyik a vakolat megújítása. A templomhajó tető héjazatának cseréjére is szükség volt,
amire új cserépfedés kerül. Az épület biztonsága
érdekében a tetőszerkezetbe villámhárítót építenek.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt
pályázaton elnyert pénzből és a gyülekezet saját forrásából folyik a felújítás, melynek végösszege
valószínűleg több lesz, mint a jelenleg rendelkezésre
álló keret. A hiányt adakozással nekünk kell pótolni,
melyre a közösség több alkalmat is szolgáltat:
számlaszámra utalják azt:
Tordasi Evangélikus Egyházközség
10403174-00027041-00000002
(K&H Bank)

Az októberben Tordason megrendezett Evangélikus
Egyházmegyei Kórustalálkozó alkalmával összegyűjtött
perselypénzt már erre a célra ajánlottuk fel.

Támogatásukat hálás szívvel köszönjük!

Idén minden adventi vasárnap a közösség tagjai által
készített portékák kerülnek értékesítésre a falu Adventi
Vásárán, melynek teljes bevétele szintén a felújításhoz
szükséges összeget gyarapítja. Az igazán különleges,
aprólékos munkával készült karácsonyfadíszek, fafaragások és kézimunkák, valamint finom ünnepi
sütemények megvásárlásával mindenki hozzájárulhat
templomunk megújulásához.

A felújításról, és minden, a közösséget érintő hírről,
eseményről beszámolunk megújult honlapunkon,
melyet a következő címen érhetnek el: http://tordasgyuro.blogspot.hu/. Összegyűjtöttük itt az elmúlt évek
emlékezetes eseményein készült fényképeket és
videókat, ajánlunk könyveket, melyek kölcsönözhetők
az egyházközség újjászervezett könyvtárából, és
filmeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Minden itt
megjelent írással kapcsolatban várjuk észrevételeiket,
javaslataikat. Szeretnénk, ha az internet nyújtotta
lehetőségeket kihasználva tovább építhetnénk már most
is aktív hit- és közösségi életünket.

2013 tavaszán több olyan jótékonysági rendezvényt is
tervezünk, melyek teljes bevételét szintén erre a célra
fordítjuk.
Azok, akik pénzadománnyal szeretnének hozzájárulni
a munkálatokhoz, kérjük, az alábbi egyházközségi
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A BAPTISTA EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
hanem ahogy Ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját Fiát küldte a Földre, hogy általa
félretolja az útból bűneinket.
Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor
nekünk is ezzel az isteni szeretettel kell szeretnünk
egymást.” 1János 4:9-11 (egyszerű fordítású biblia)

December: 23 vas. 10 órakor istentisztelet
25-én 16 órakor ünnepi istentisztelet, ahol
a gyerekek is szolgálnak
30-án 10 órakor istentisztelet
31-én 18 órakor óév búcsúztató istentisztelet
Január: 1-én 16 órakor újévi, úrvacsorás istentisztelet.

Mindenkinek Áldott és Békességes Karácsonyt
valamint Istenbe vetett bizalmat kívánunk az
Újévre.

„Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret
bennünket, hogy elküldte a Földre egyetlen Fiát! Azért
küldte, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az
isteni szeretet! Nem az, ahogy mi szeretjük Istent,

Tordasi Baptista Gyülekezet
Dózsa Gy. u. 7

A RENDŐRSÉG HÍREI
Közeleg a szeretet ünnepe, a Karácsony!
Az ünnepi forgatagban is vigyázzunk értékeinkre!
esetben tartsa magánál!
ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el
nagyon körültekintően! Lehetőség szerint válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse
be, ha nem áll Ön mögött senki! Ha megkapta a pénzt,
pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!
Minden esetben zárja be az autóját, húzza fel az
ablakokat, még ha csak rövid időre is hagyja el a
gépjárművet! Az utastérben még üres táskát, ruhaneműt,
élelmiszert se hagyjon!
Az ünnepek alatt is fogadják kellő óvatossággal a
különböző házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az
otthonukba, bármilyen indokra hivatkozik is! A bejárati
ajtót akkor is tartsák zárva, ha otthon tartózkodnak! Ne
tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt! Bízzanak meg valakit, hogy naponta ellenőrizze a lakást, a
zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát! Fontos, hogy
lássák a mozgást a lakásban az udvaron, és lehetőleg
különböző időpontokban!
Ha a kellően körültekintő magatartás mellett mégis
bekövetkezne bűncselekmény, haladéktalanul tegyen

Közeledik a keresztény világ legnagyobb ünnepe, a
karácsony. Ebben az időszakban sok időt töltünk utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. Az ünnepek
közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk
értékeink védelmére. A karácsonyi bevásárlások szinte
mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat. Az elkövetés
helyszínei elsősorban a bevásárló központok, áruházak,
piacok, pénzintézetek, vasútállomások és pályaudvarok,
valamint a nagy tömegeket vonzó rendezvények. A
bűncselekmények megelőzése érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat és fogadják meg tanácsainkat az áldozattá válás megelőzése érdekében!
Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas
helyen tartózkodik, utazik. Ajánlott a válltáskáját maga
előtt tartani!
Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy
táskája külső zsebeiben!
Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját,
okmányait, mobiltelefonját!
Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében!
Vásárlás közben, az áru válogatásakor ne hagyja
táskáját a bevásárlókocsiban, vagy a pulton, azt minden
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Amennyiben bűncselekményt észlel, kérjük hívja a 107,
vagy a 112-es segélyhívó számokat.

feljelentést. Ezt bármelyik rendőri szervnél megteheti,
de célszerű az elkövetés helye szerint illetékes
rendőrkapitányságon. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak listáját,
egyéni azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről
adott pontos személyleírás nagymértékben segítheti a
rendőrök munkáját.

Boldog, és Biztonságos Karácsonyi Ünnepeket, illetve Boldog Új Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

A síkosságmentesítés kötelező!
sóval végzi el. A tiltás nem véletlenül született; a só
ugyanis súlyosan károsítja környezetünket. Arról már
nem is beszélve, hogy a só tönkreteszi a cipőt, károsítja
az autók gumiját, alvázát, a kerékpárgumit, idővel "felzabálja" az aszfaltot, a betont, és nem tesz jót a kutyákmacskák mancsának sem. A ház körüli csúszásmentesítésre a sózásnál sokkal jobb megoldást jelentenek az alternatív csúszásmentesítő anyagok és
egyéb megoldások. A célnak megfelel a homok, a sóder,
a természetesen lebomló faforgács vagy fahamu, a nádfonat és a több nemzeti parkban is sikeresen alkalmazott
gránitkő-zúzalék.”
Forrás: pénzcentrum.hu

„Ingatlantulajdonnal rendelkező személyek kötelesek
eltakarítani a havat az ingatlan előtti járdaszakaszról, illetve kötelesek azt csúszásmentes állapotban tartani.
Sőt, az előírás természetesen a tulajdonosok jogi
felelősségét is magával vonja. Tehát abban az esetben,
ha valaki az ingatlanunk előtti, veszélyessé vált járdán
a "nyakát szegi", akkor kötelesek vagyunk az "okozott"
kárt megtéríteni. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos
esetekben akár gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt is felelősségre vonhatnak.”
„Az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet
egyik passzusa értelmében akár ötvenezer forintra is
bírságolható az, aki a háza előtti csúszásmentesítést

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

JUDO - CSELGÁNCS
Újabb sikerek
November 11.-én a Galántán megrendezett „Szlovák
Open” nemzetközi bajnokságon szakosztályunkat két
sportolóval képviseltük.
Récsi Ádám(66Kg) és
Kalamár Botond(60Kg) az U17-s korcsoportban mérettették meg magukat. A rangos nemzetközi mezőnyben
Kalamár Botond bronzérmet szerzet. Ádám nagyon jól
küzdött, de sajnos most nem lett helyezett.
November 17.-én az Ifjúsági „B” korcsoportnak rendezett országos bajnoki döntőn a 60 Kg-os súlycsoportban Kalamár Botond az V. helyet szerezte meg.
Éves eredmény összesítő:
Ifjúsági X. EB-MEX Kupa (nemzetközi)
Miskolc, 2012. február 25.
Kalamár Botond
V. hely
Diákolimpia - Észak Dunántúli Régió
Veszprém, 2012. 03. 17.
Kalamár Botond
I. hely
Budapest-kupa (nemzetközi)
Budaörs, 2012.04.14.
Kleman Noémi II. hely
Judo Diákolimpia országos döntő:
Mosonszolnok, 2012.05.12.
Kalamár Botond
III. hely
Budapest, 2012. 05. 05
Kalamár Botond
V. hely
Cegléd, 2012. 06. 02.
Kleman Noémi
III. hely
Bagdi Réka
V. hely
Landenberger Ábel
V. hely
Európa Kupa:Teplice (Csehország), Pitesti (ROM),
BielskoBiala(Lengyelország) - Kalamár Botond
„Rákos vidék kupa” nemzetközi versenyen
Szeptember 02.
Kleman Noémi
II. hely
Kalamár Botond
II. hely
Diák „B”országos bajnokság,

Október 13. Ikrény (Győr-Moson- Sopron megye),
Kleman Noémi
III. hely
”Zsoldos Zsolt emlékversenyen”
Kecskemét, 2012.11.04
Bagdi Réka
III. hely
Landenberger Ábel
III. hely

„Szlovák Open”
November 11.-én a Galánta (Szlovákia)
Kalamár Botond
III. hely
Ifjúsági „B” Országos Bajnokság
Budapest, November 17
Kalamár Botond
V.hely
Szakosztályunk nevében mindenkinek
ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT és
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT

kívánunk.
Szilágyi József
szakosztály elnök
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A szeretethimnusz
(1 Kor. 13.) karácsonyi változata
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,
de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök,
és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő,
de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek,
és minden vagyonomat segélyként elajándékozom,
de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel,
ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek,
de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért,
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő
van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak,
és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
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GYEREKOLDAL
Adventi naptár története
A mindenki által jól ismert adventi naptár kitalálója egy Németországban élő
édesanya volt 1900-as években. Az ötletet a kisfia, Gerhard adta, aki minden
nap azt kérdezte tőle még hány nap van karácsonyig? Az anyuka a türelmetlen
gyermeknek 24 darab, kétszárnyú ablakokat vágott egy kartonra, egy másik
papírlapra minden ablak elé helyezett egy cukorkát. A kisfiú minden nap
kinyithatott egy cukorkát rejtő ablakot, a napról napra kevesebb meglepetés
jelezte neki, hogy nem sokat kell aludnia a Jézuska érkezéséig. Gerhard idő
múlásával felnőtté válva üzleti vállalkozásba kezdett, az édes-anyja ötlete
alapján adventi naptárak gyártásba kezdett. Az első csokoládét rejtő adventi
naptárnak nagy sikere lett, azóta is folyamatosan készítenek adventi naptárakat
a gyerekek számára, megédesítve a várakozás időszakát.

Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek
A nap éppen lement, mikor az erdő felett elkezdett esni a hó.
- No, anyó - mondta varjú apó a feleségének a nyárfahegyben -, azt hiszem,
holnap fehér abrosznál esszük az egérpecsenyét.
Nemsokára a búzamezők fölött kezdtek táncolni a hópihék.
- Gyertek, gyertek - csalogatták őket a
szántóföldek -, jó ám a vetésnek a jó
puha hó. Az tart meleget a búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földben.
A falu már rég elcsendesedett, mire a hófelhők odaértek föléje.
- No, ezt a falut megtréfáljuk - mondták a hópelyhek. - Reggel maga se ismer
magára, olyan fehérre meszeljük még a háztetőket is.
Voltak kíváncsi hópelyhek is. Messze az ég alján nagy világosság látszott.
Ott a város lámpái világítottak, s ezek a kíváncsi hópelyhek a várost akarták
látni.
- Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket - mondták a falura,
mezőre hulló testvéreiknek. - Még székkel is megkínálnak, talán hintóba is
ültetnek.
Azzal a kíváncsi hópelyhek elszálltak a város fölé, s ott lehullottak a
háztetőkre, az utcákra, a terekre. Alig várták a reggelt, hogy szétnézzenek a városban.
De mire kireggeledett, akkorra a hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások, megkínálták a havat
seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból.
Lekotorták a havat a tetőkről is, és elsárosodva vitték a többi után. Mire delet harangoztak, locspocs lett a városi
hóból, így járták meg a kíváncsi hópelyhek! Az erdők, mezők hava pedig tavaszig megmaradt ragyogó fehéren.
Hegedűs Mónika
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Borka Mária mézeskalácsai.
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