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KARÁCSONYI ÉRTÉKEINK
A legszentebb és legcsaládiasabb ünnepünk közeledtével érdemes az egész
évben összeszedett értékeinket egy szép dobozba
csomagolnunk, dekoratív
szalaggal átkötnünk és a
hangulatos esténken szeretteink körében kibontani.
Ha a békesség szigetévé
alakult otthonunkban előkerül az idei gyűjteményünk, talán mi fogjuk a
legnagyobb meglepetésként
fogadni.
Családtagjainknak, barátainknak, a hozzánk
érzelmileg közel lévőknek
nem jelent újdonságot
éves cselekedeteink hozadéka. Hiszen mint minket
nap- mint nap szemlélők
sokkal könnyebben észlelik belső és külső változásainkat. Használjuk ki az
ünnep nyugalmát arra,
hogy magunkat lepjük
meg saját értékeinkkel és
a közvetlen környezetünk
bennünk is gyökeredző
közösségi kincseivel. Az
értékek
fontosságáról,
megőrzéséről szóló napjaink rengeteg munkával és
idegeskedéssel teltek idén
is. Viszont semmit sem ér
a sok fáradtság, ha nem

tudjuk
kiélvezni
és
másokkal megosztani ezeket a sokszor igen kemény
harcok árán megóvott és
sok ötlettel létrehozott
régi és új értéket.
Településünk rendezettsége, közösségünk összetartása, Tordas biztonsága, múltunk megismertetése és tisztelete nem
magától teremtődő, bár
sokaknak – szerencsére magától értetődő dolgok.
Ezeknek a közös értékeknek minden tordasi karácsonyfa alatt ott kell, hogy
legyenek. Sokan maguk
csomagolják és nyújtják
át saját és családjuk örömére, de jó páran ajándékként
kapják.
Ajándékként lakótársaiktól. Ezért az ajándékért is,
mint minden szívből jövő
karácsonyi meglepetésért
az öröm és a boldogság a
legjobb és leginkább
elvárt köszönet.
Ahogy a klasszikus családi ajándékozás, úgy ez a
közösségi sem megy ki
soha a divatból és ezt sem
lehet megunni. Hiszen
kapni és adni mindig is
élmény lesz.
Legyen ez is hagyomány, legyen ez is a mi

értékünk.
Ahogy a család hölgy
tagjai között öröklődő
bejgli recept, vagy a férfiak között, tapasztalati
úton tanulandó karácsonyfa talpba faragásának kifinomult módszerei,
egy-egy háztartás értékei.
Úgy találjuk meg a közösségi karácsonyok kincseit.
Kezdve a „Szép ünnepet
szomszéd” köszöntéstől, a
barátoknál eldugott ajándékok kölcsönös szívességén át, a karácsony másnapján bejgli kóstolóra
áthívott lakótársainkkal
eltöltött kellemes estékig.
Ha ezekre az értékekre
képesek vagyunk rálelni,
megtartani
megőrizni,
akkor minden bizonnyal
könnyebbé tehetjük az
ünnepen túli tordasi napjainkat is! Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk

BÉKÉS
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
és
ÉRTÉKEKBEN
GAZDAG ÚJ
ÉVET
KÍVÁNNI MINDEN TISZTELT
OLVASÓNKNAK!

SZTRÁNYAY MIKLÓS
RÉGI-ÚJ
TORDASI KARÁCSONY
SZENNYESLÁDÁN KUPOROGTUNK,
A MOSÓKONYHA MELLETT,
ÉDESANYÁNK MENT KI SZÉNÉRT,
A TŰZRE RAKNI KELLETT,
KAMRA FÖLÖTT, A FÉSZERNÉL,
FÉNYESSÉGET LÁTOTT,
A TORONYBAN HARANG KONDULT,
Ő CSENGETTYŰT RÁZOTT,
KITÁRULT A SZOBAAJTÓ:
GYERTYAILLAT, CSILLAGSZÓRÓ
NARANCSHÉJ A KÁLYHÁN,
FENYŐILLAT, KARÁCSONYFA,
S AJÁNDÉK AZ ALJÁN…
PROTESTÁNSOK A MISÉRE
ÉJFÉLKOR ELMENTÜNK,
A SOK LATIN FURCSASÁGON
OTTHON SEM NEVETTÜNK.
CSUPOR ATYA, ZOLI BÁCSI
MOST IS ARRA BÍZTAT:
DOMINÓZZUNK, HÓGOLYÓZZUNK!
(GYERMEK MIT GONDOLHAT?)
ZOLI BÁCSI MENNYBEN MISÉZ,
CSEH TAMÁS MINISTRÁL,
A KITÁRT KARÚ TEMPLOMAJTÓ
MINKET IS HAZAVÁR…

ÉRTÉKES KARÁCSONYI KONYHA
Ezt a süteményt már jóval az ünnepek
előtt elkészíthetjük, ha áll, az csak jót
tesz neki. Alufóliába csomagolva tároljuk, vagy akár le is fagyaszthatjuk.
Természetesen frissen is nagyon kívánatos, igazi karácsonyi hangulatú
mézeskalácsos sütemény, ami a benne
lévő nagy mennyiségű aszalt és csonthéjas gyümölcstől igazán laktató finomság.
Hozzávalók a tésztához:
5 dkg vaj, 1 tojás, 10 dkg cukor, 1 dl
tejföl, 3 teáskanál mézesfűszer-keverék,
1/2 teáskanál szódabikarbóna vagy sütőpor, 15 dkg liszt
a gyümölcskeverékhez:
40 dkg összsúlyú csonthéjas gyümöl-

csök és magvak keveréke, ízlés szerint
(dió, mogyoró, mandula, pisztácia, fenyőmag, napraforgómag), 5 dkg kandírozott
narancs- és citromhéj, 15 dkg aszalt gyümölcs (meggy, sárgabarack, füge), 1 tojás
Egy kb. 1,5 l-es sütőformát kivajazunk
és megszórunk 1 evőkanál zsemlemorzsával. Felverjük a tojást a cukorral,
hozzákeverjük a többi hozzávalót, legvégén a szódabikarbónával elkevert lisztet
adjuk hozzá. A gyümölcskeverék hozzávalóit felaprítjuk, összekeverjük és átforgatjuk a tojással. A tésztamasszához
keverjük és az előkészített sütőformába
öntjük. 175 fokon kb. 50 perc alatt megsütjük.

GONDOLATOK A TELEPÜLÉS TÁJHÁZÁRÓL
A HANGYA TÁJHÁZ egyesületi vagyon, a falu közösségének
szolgálatában
Amikor több mint 20 éve, az akkori
tanácstagok és a falu aktivisták (HNF),
felvetették a település értékeinek összegyűjtését, egy un.”múzeum” megteremtésének lehetőségét, még nem tudtuk
hogyan is és miből kellene megcsinálni.
Aztán a felvetések csupán felvetések
maradtak, mert pénzügyi szempontból a
központilag irányított tanácsnak, majd
az újonnan megalakult önkormányzatnak nem volt pénze, hogy olyan házat
vásároljon, ami a célnak megfelelne.
A falu legöregebb házát (a Baptista
Imaház mellett) elbontották, a régi „tót”
házak pedig egyre-másra tűntek el az új
építészeti szokások nyomán.
Csupor Zoltán Mihály érseki tanácsos
halála után, miután összegyűjtött értékei, közte a falu régiségei, Gödöllőre
kerültek, felerősödött a tájház megteremtésének szükségessége. Néhányunk
nem titkolt terve volt 2010-ig megépíteni
a rekonstruált tájházat, mert megvásárolandó régi ház már nem volt.
A 2006-ban megválasztott új Önkormányzatot megkerestük, bemutattuk
elképzelésünket és
kértük a nemes ügy támogatását,de
süket fülekre találtunk, a tájháznak még
a gondolatát sem támogatták.
Így maradt az a lehetőség, hogy egyesületünk szervezésében, az egyesület
által talált színhelyen terveztük meg a
tájház építését.

A terület két tulajdonosa írásban nyilatkozott arról, hogy a tájházhoz szükséges területet biztosítja, majd az építési
engedély aláírásával ezt hitelesítették.
Ez azt jelentette, hogy az épület használatba vételi engedélye után a felépítményre tulajdonjogot szerez egyesületünk.
A TÁJHÁZ tehát egyesületi vagyon a
falu közösségének szolgálatában!
A megvalósításhoz nagyon sok ember
járult hozzá, ki építőanyaggal, ki pénzzel, ki munkával és nagyon sokan
vályogjeggyel.
Ki kell emelni és nagy-nagy szeretettel
megköszönni az idős, nyugdíjas emberek
pár száz, pár ezer forintos vályogjegy
vásárlását. Sajnos itt kell megjegyezni
azt is, hogy a település vezető szervezetei, annak vezetői, prominens támogatóik egy fillérrel sem támogatták a tájház
felépítését.
Ez mélységesen elszomorít minden
jóérzésű, faluját szerető embert. Akkor,
amikor egyesületünk tagjai közreműködésével, kérés nélkül részt vesz a falu
szépítésében, az új óvoda építésétben,
vagy más fontos beruházásban, akkor
érthetetlen az az ellenszenv, ami a falu
vezető embereitől a tájház, illetve annak
építői felé árad.
Egyesületünk úgy gondolta, hogy az
építkezéshez támogatást kér a Tordas
Községért Közalapítványtól. Tettük ezt
azért is, mert egyesületünk tagsága az

alapítvány vagyonának jelentős részét
saját munkája, anyagi támogatása révén
teremtette meg. Naivan úgy gondoltuk,
hogy a több mint 2 millió forinttal
átadott alapítvány tud a rendelkezésére
bocsátott pénzből a közcélra épülő tájház
építéséhez támogatást adni.
Tévedtünk! Oly mértékben nem foglalkoztak kérelmünkkel, hogy még csak
nem is válaszoltak. Ennek immár két
éve! Válaszolni, a döntést vállalni tudni
kell lett-légyen bármilyen állású a kuratórium.
Ilyen támogatottság mellett, ennyi
negatív szurkolóval mögöttünk azért
sikeresen átadtuk a tájházat. A ház természetesen még nincs kész, mind az épületen, mind a berendezési tárgyak tekintetében van tennivaló, de már látogatható.
A látogatás biztosítása, annak szervezettségének megteremtése még előttünk
álló feladat.
És még egy utolsó megjegyzés e gondolati sorba:
Kedves Pedagógusok, Igazgató Úr!
Mikor tervezik az iskola tanulóinak a
tájház szervezett megtekintését, a helyi
szokások és a falu múltjának megismerését? Szeretettel és szakértő vezetővel
várjuk a tordasi iskolások csoportos bejelentkezését és látogatását!
Márki Ferenc

TÁJHÁZ HÍREK
Szeptember 25-e óta több száz látogatója volt tájházunknak. Sajnos a megnyitás óta kevés időnk jutott a további rendezésre, az új gyűjtemények elhelyezésére.
Mindezek ellenére már látjuk, hogy
milyen eszközökre lenne még szükség.
Ha és amennyiben a Polgármester úr
visszaadja a művelődési ház kamrájába
tárolt régiségeket, akkor a tájház bútorzata már teljes lehet.

Kiadja:
Felelôs kiadó:
Szerkeszti:
Honlap:
Megjelenik:

A konyha egy díszpolccal bővült, aminek felszerelését kell rendeznünk és
amelyre újabb tárgyak kerülhetnek.
Ami a tájházból még hiányzik:
- korabeli gyermekjátékok
- asztal a szobákba és szék
- régi fényképek a szobákba
- korabeli ruhadarabok
Természetesen mindent elfogadunk,
elhelyezünk, ami a falu régmúltjára jellemző eszköz, tárgy.

Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô
és Kulturális Közhasznú Egyesület
Cifka János
a szerkesztôbizottság
www.tordas-ert.hu
600 példányban
Ingyenes!

Téliesítjük az un. „fészer” részt, hogy a
hó és a szél kárt ne tehessen a kiállított
eszközökben.
A téli időszakot pedig felhasználjuk
arra, hogy a tárgyakat rendszerezzük,
leltározzuk, hogy a tájház látogatás megszervezését gördülékenyebbé tegyük,
hogy a tavasszal az épület el nem készült
részeit befejezzük.
Ehhez várjuk a tordasiak aktív közreműködését.
Vezetőség

Tordasi életmentôk

A legnagyobb érték az emberi élet!
A tordasi defibrillátoros csapat a nap 24 órájában,
felkészülten várja a segélyhívásaikat!

- 06-30-249-99-99 -

Lakossági fórum Tordason az “Első magyar egészségfaluról”
2010. november 9-én az esti órákban
érdekes előadások hangzottak el, egy
már korábban lapunk által is közölt-új
kezdeményezésről az „Első magyar
egészségfalu Tordas”c. koncepciótervről,
illetve annak kapcsolódási lehetőségeiről a hazai népegészségügyi programhoz.
A lakossági fórumon meghívott előadóként részt vett Dr. Mikola István a
Parlament Egészségügyi Bizottságának
elnöke.
Az első előadáson Zoltán György tordasi
lakos ismertette a tervezett projektet.
Az elképzelések szerint mintegy 4-5
hektárnyi területen egy egészségmegőrző mintaközpont létesülne.
Az egészségmegőrző mintaközpont
hátterét, szolgáltatások és humán erőforrás vonatkozásában Tordas, mint az
„első magyarországi egészségfalu”adja.
Előnyök:
Munkahelyteremtés
Modell egy új életforma kialakításához
Helyi szolgáltatások kialakítása
Optimális természeti környezet
Jó megközelíthetőség
Tervezett forgatókönyv a projekt felépülésére:

Részletes üzleti terv elkészítése 2011
márc.31-ig
Pályázati lehetőségek felkutatása
2011.márc.31-ig
Pályázatok elkészítése, eközben befektetők, banki háttér megteremtése 2011.
jul. 31-ig
Építkezés elkezdése: 2011 őszén
Építkezés befejezése: 2014 tavaszán
A tervezett konzorciumi forma (Értékmegőrző Egyesület és Önkormányzat)
építtetné fel a projektet, majd az egyes
funkciók működtetését bérleti formában
képzeljük.
A prezentációt követően Dr. Mikola
István rendkívül érdekfeszítő előadás
keretében ismertette a magyarországi
elkeserítő népegészségügyi helyzetet,
mely szerint a születéskor várható élettartam nőknél 76 év, férfiaknál 68 év ma
Magyarországon. A kardiovaszkuláris
(szív és érrendszeri), valamint a daganatos megbetegedésekben az európai
„élmezőnyhöz” tartozunk. Készültek
népegészségügyi programok, azonban
sajnos ezek közül csak a töredéke valósult meg.
Az egészségügy-amely talán nem is
megfelelő kifejezés-nemcsak kórházak,

rendelők építését,a már megbetegedett
emberek kezelését és ellátását kell, hogy
jelentse,hanem a még egészségesek megelőző,tudatos egészségmegőrző viselkedését,hogy ne kerüljenek kórházba,azaz
ne legyenek betegek. Az egészségfalu
kezdeményezés talán egyfajta mozgalmat indíthatna meg Magyarországon: ne
nagyvárosokban éljünk, éljünk kistelepüléseken és egészségesebben.
A tordasi elképzelés, véleménye szerint kitűnően illeszkedik a kormányzat
ilyen irányú koncepciójához és a 2011ben induló Széchenyi terv bizonyára
támogatja a megvalósulást.
Az előadásokat követően a fórum
résztvevői interaktív beszélgetés keretében kérdéseket tettek fel az előadóknak,
amelyek közül talán a legérdekesebb
Derecskei Jánosnak a véleménye és
javaslata, mely szerint az egészségfalu
kezdeményezés bizonyára az egész kistérségben fellendülést hozhatna. Jó
lenne a környező települések polgármestereit is bekapcsolni egy kistérségi előnyöket integráló közös együttgondolkodásba.
Zoltán György

A TIK ajándéka, nem csak a kicsiknek
Az ifjúság három éve örvendezteti meg
Mikulás alkalmával a falut. Márta néni
„gyerekei” az idei évben is kitettek
magukért.
Ötletes történetük most is csillogó
gyermekszempárokat varázsoltak a
művelődési ház nézőterére. Nem volt
szükség fegyelmezésre, pisszegésre, a
lurkók teljes lényükkel csüngtek az előadókon.
A színészi játék, az ötletes díszlet, a
jelmezek igazi színházi élményt nyújtot-

tak, valamenyiünknek. A fiatalok nemcsak lelküket tették bele, hanem, az előadás költségeit is maguk állták
Igazi színházi élménynek lehettünk
részesei,ezt az is bizonyítja, hogy nemcsak szülőket, nagymamákat láthattunk
a széksorokban. Máris izgatottan várjuk
a következő előadást.
Mindannyiunk nevében köszönöm a
lelkes fiatalok gyönyörű ajándékát.
Cifka Julika

MESÉS MIKULÁS
Avagy, Piroska és a
SZARVAS
Író, rendező: Bedi Viktor
Casting: Bediné Németh Márta
hangtechnika: Bucsi Tamás
Mesélő: Varjas Andrea
Jégkirálynő: Varga Renáta
Jégcsákány: Farkas Norbert
Mikulás, Shrek: Bedi Viktor
Szarvasok:
-Farkas Noémi
-Pál Anikó
- Toman Melinda
- Feldhoffer Zsófi
Manók:
- Milichovszki Gergely
-Müller Ferenc
-Horváth Gábor
- Szabadi Pál
Pinocchio: Takács Vivien
Törpapa: Müller István
Hókuszpók: Pál Sándor
Piroska: Kiss Bella

A TORDASI SZENT FLÓRIÁN ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
FELHÍVÁSA
Tordasi időseknek, mozgásukban korlátozottaknak segítünk,
a ház körüli terület és a járda hó-és csúszásmentesítésében!

Telefonszámaink:
06-70-334-97-02
06-20- 319-83-23
Az Önkéntes Tűzóltók díjmentes segítségére minden tordasi rászoruló számíthat.
Hívjanak minket bizalommal!

