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ÖNKORMÁNYZAT

KEDVES TORDASIAK!
Nagy beruházásainkat befejezve megy tovább az élet,
folyik tovább a munka. Elkezdődött az Agrárlogisztikai
Központ építése a település elején, mely a tervek szerint
még idén befejeződik. Döntött a testület a Hangya sori
járda kivitelezőjéről, így az anyagok függvényében már
kora ősszel befejeződhet az új járda megépítése.
Közben megkaptuk az iskola fenntartójától a levelet,
melyben kérik, hogy a korábbi kérésüknek megfelelően
adjuk át a könyvtár helyiségeit az iskolának, mert tantermet szeretnének ott kialakítani. Sajnos, a Tó-Cooppal történt tárgyalások eredményeként nem adják vis�sza a településnek a Hangya épület másik felét, pedig
vételi szándékunkat is jeleztük. Az a szép az egészben,
hogy 1939-ben a Hangya Szövetkezet építette és adta
át a településnek, melyet először az ÁFÉSZ, majd a TóCoop Zrt. „örökölt”. Ez az épületrész alkalmas lenne a
könyvtár elhelyezésére, így azonban más, nem végleges
megoldásba kényszerítik az önkormányzatot.
Elkezdődött az önkormányzati telkeken a víz és a
csatorna közmű kiépítése. A gázhálózat megvalósítása
engedélyezés alatt van, a kivitelezés költségeit már ki
is fizettük. Így rövidesen az úton kívül minden közmű
megépül. Beindult a telkek vásárlása is, az utca egyik

feléből már csak néhány telek maradt.
Elkészültek a ravatalozó felújításának első tervei is, melyek
a testület elfogadása után engedélyeztetésre kerülnek.
Mivel az önkormányzati karbantartó brigád létszáma
3 főre csökkent, és jelenleg nem tudunk közfoglalkoztatottakat alkalmazni, alaposan át kell gondolnunk,
milyen saját beruházásokat fogunk végezni, melyek
leginkább hasznosak a lakosságnak.
A korábbi éveknek megfelelően sokan vannak, akiknek fontos a környezetük, nemcsak a kerítésen belül,
hanem kívül is. Sokan vannak azok is, akik csak autóval járnak, így nem tudják, hogy néhol milyen körülményes a járdán közlekedni. Jó lenne, ha többen kisétálnának a házuk elé, végigmennének az ingatlanjaik előtti
járdán, és alkalmassá tennék a gyalogos közlekedésre.
Ugyanígy az ott lévő növények gondozása is sokat segít
azon, hogy jó érzéssel térjünk haza, hogy jó érzéssel
járjanak ott mások. Valószínűleg az ilyen ember nem
olvassa ezt az újságot. Akkor mi mondjuk neki kedvesen, hogy szebb és jobb lenne mindenkinek, ha ezeket
megtenné, mielőtt hivatalosan keresik meg őt.
A település mindannyiunké, így csak rajtunk múlik,
hogyan néz ki, hogyan érezzük magunkat Tordason.
Tegyünk érte!
 Juhász Csaba polgármester

TORDASON JÁRT
A NORVÉG NAGYKÖVET
Hell Miksa és Sajnovics János 250 évvel ezelőtt a norvégiai
Vardø településen figyelte meg a Vénusz átvonulását és számolta ki a Nap és a Föld távolságát. Ebből az alkalomból
ünnepséget rendeznek a településen, ahová a Norvég Királyság magyarországi nagykövete, Olav Berstad úr is hivatalos.
Nagykövet úr az ünnepség előtt szerette volna megismerni Sajnovics szülőfaluját, ezért udvariassági látogatásra érkezett településünkre.
Nagykövet urat a polgármesteri hivatal épületében
fogadtuk. Első utunk a Sajnovics szoborhoz vezetett, ezt
követően megtekintettük a kastélyt, majd a program
zárásaként a katolikus templomot. Közben beszélgettünk
a település életéről, működéséről, a két ország különbözőségéről és hasonlóságáról. Érintettük Tordas gazdasági
működését, oktatását és a kulturális életét. Nagyon örült,
hogy megismerhette ezt a szép kis települést!

Kövesse a Tordas Község
facebook oldalt!
Hírek, események,
közérdekű információk
első kézből
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TESTÜLETI
ÖSSZEFOGLALÓ
Tordas Község képviselő-testülete a 2019. április
11-én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő döntést hozta:


döntött, hogy 20 millió Ft összegben támogatási kérelmet nyújt be a Magyar Falu Program keretében „A
nemzeti és helyi identitástudat erősítése” elnevezésű
pályázati felhívásra. Ennek keretében egy galériát alakítanánk ki a nagy terem hátuljában és felújítanánk
a vetítő szobát, ahová a külső árkádokból lehetne felmenni. Megnagyobbítanánk a színpadot, és tárolókat
alakítanánk ki alatta. Ezeken kívül székek és további
eszközök kerülnének beszerzésre.

Tordas Község képviselő-testülete a 2019. április 30-án
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
a fizetendő díj és az elszámolás rendje tekintetében
módosította az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kft. kötött szerződést
 elfogadta a köztisztviselők illetményalapjáról szóló
rendeletet, amelyben 46 380 Ft-ban állapította meg az
illetményalapot
 a lomtalanítás tekintetében módosította a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.)
önkormányzati rendelet. Ennek értelmében egyénileg
kell a lomtalanítást intézni.
 az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettséget a következő 3 évben 0
Ft-ban határozta meg.
 döntött arról, hogy a környezetterhelési díjból befolyt
796 838 Ft-ot a 2019. évben környezetvédelmi célokra
felhasználja
 a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztotta Lévai Gyöngyit
 felhatalmazta a polgármestert 3 önkormányzati telek
eladására vonatkozó szerződés aláírására
 elfogadta a 2018. évi határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót
 elfogadta a Pénzügyi Bizottság elnökének beszámolóját a vagyonnyilatkozatokról
 felkérte a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a
Gesztenyés úti fák ápolására
 felkérte a jegyzőt a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére


Tordas Község képviselő-testülete a 2019. május
14-én tartott rendkívüli testületi ülésén a következő döntést hozta:


a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztotta Varga-Sebestyén Esztert.
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Tordas Község képviselő-testülete a 2019. május
28-én tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
elfogadta a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló rendeletet
 az Agrárlogisztikai Központ vízellátása beszerzési pályázat lezárásaként kiválasztotta a kivitelezőt. A nyertes cég a Konstruktor Kft
 a Hangya sori felújítása beszerzési pályázat lezárásaként kiválasztotta a kivitelezőt. A nyertes cég a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.
 engedélyezte a Gesztenyés úton található 1 db fa sürgős kivágását, mert vadméhek költöztek bele, amelyek
veszélyt jelentenek az emberekre.


Tordas Község képviselő-testülete a 2019. június 4-én
tartott testületi ülésén a következő döntéseket hozta:
elfogadta az Tordasi Mesevár Óvoda, a háziorvos, és
az Érdi Hivatásos Tűzoltók 2018. évi beszámolóját
 döntött arról, hogy a mellékletek alapján a Tordasi Könyvtár csatlakozik a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárhoz, és a következő ülésre halasztotta
a könyvtár új helyszínének a kiválasztását, mivel az
iskola kérte, hogy azon a helyen szüntessük meg a működést
 döntött 2 db önkormányzati bérlakás szerződésének
meghosszabbításáról
 elfogadott egy önkormányzati telek értékesítésére vonatkozó vételi szándéknyilatkozatot
 elfogadta az Evangélikus egyház, a Nyugdíjas klub és
a Martonvásári Önkéntes tűzoltók, mint támogatott
szervezetek 2018. évi beszámolóját
 elfogadta a Törvényességi Felügyeleti Főosztály törvényességi felhívását a jegyzőkönyvek időben történő
beküldéséről
 módosította a 7/2006 (V.24) a Képviselő-testület által
alapított kitüntető címekről és díjakról szóló rendeletét úgy, hogy a „Sajnovics Gyűrű Díj” helyett „Tordas
Község Önkormányzata Sajnovics Díj”-at alapított,
mellyel pénzjutalom jár
 módosította a 16/2016 (XI.23) az utólagos víziközmű
csatlakozásról és a fizetendő hozzájárulásról szóló
rendeletet. Ennek értelmében az önkormányzat által
épített víziközmű gerincvezeték költsége az érintett
ingatlanok tulajdonosai között megosztásra kerülnek.


Tordas Község képviselő-testülete a 2019. június 13-án
tartott testületi ülésén a következő döntést hozta:


döntött arról, hogy az Agrárlogisztikai beruházáshoz
szükséges bankgaranciához fedezetet biztosít. A végleges
szerződésről és a forrásról külön dönt a következő ülésen.

A testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek megtalálhatók:
http://www.tordas.hu/testuletiulesek/228-tu-2019.html
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HIVATALI HÍREK
Kedves Tordasi Lakosok!
Szeretném Önöket tájékoztatni néhány fontos kérdésben.
A kerti hulladék égetése június 1. és augusztus
31. között TILOS! E szabály megszegője a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet értelmében bírságot köteles fizetni.
Szintén bírságot köteles fizetni az, aki motoros kerti- és
barkácsgéppel, motoros közlekedési eszközzel vagy egyéb
más módon a csendet vagy a köznyugalmat hétköznap 21 óra és 6 óra, valamint vasárnap 11 óra és 15
óra között időszakban megzavarja.
Ismét szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a lomtalanítás egyénileg, előre egyeztetett időpontban kérhető
a VHG ügyfélszolgálatánál telefonon vagy e-mail-ben. A
lomot évente egyszer 3 köbméterig ingyenesen elszállítják.
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy életkortól függetlenül lehetőség van csökkentett mértékű szemétszállítási díj fizetésére azoknak, akik



egyedül élők és 60 l-es kukával,
kisebb családban élők, de kevés hulladékot termelnek
és 80 l-es kukával rendelkeznek.

Ennek igénylése a VHG-hoz benyújtott kérelem útján
lehetséges, év közben is. A kérelemben a személyes adatok (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve), a
lakóhely/tartózkodási hely címe és rövid indoklás szerepeljenek. Ha a kérelmező címén más bejelentkezett személy is van, de életvitelszerűen nem ott él, akkor ennek
tényéről a kérelmezőnek a kérelemben büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkoznia kell. Mellékelni szükséges
az önkormányzattól beszerzett lakcímigazolást, vala-

MŰVELŐDÉSI
HÁZ

CSALÁDI ÉS GYEREKNAP KÉPEKBEN
Nagyszerűre sikeredett az I. Tordasi Családi és Gyermeknap! Köszönjük mindenkinek, aki ott volt, részt
vett a versenyeken és jól érezte magát. A boldog arcok
mindennél többet jelentettek! A zseniális fotókat Kunsági Kingának köszönhetjük.
Nagy köszönet támogatóinknak, partnereinknek,
vendégeinknek, munkatársainknak: Juhász Csaba
polgármester, Tordas Község Önkormányzata és dol4

mint a nagy kukáról leszedett matricát.
Ha valamelyik kedvezményezett háztartásában nő a
bejelentettek létszáma, akkor a változásról 15 napon
belül kötelesek értesíteni a szolgáltatót!
Az Önkormányzat az 5/2004 számú rendeletének 22.
§-a szerint átvállalja a tordasi lakóhellyel rendelkező,
egyedül élő, 75. életévüket betöltött személyek kedvezményes szemétszállítási díjának 50%-át, a 80. életévüket betöltött személyeknek pedig 100%-át. A VHG
felé legkésőbb november hónap 30. napjáig (a decemberi
születésűek előre kérve) benyújtott kérelemre indul, a
következő év január 1-jétől lép érvénybe. A 75. életévüket betöltött házaspárok csak a 80 l-es hulladéktároló
edénnyel járó kedvezményt igényelhetik, az önkormányzatira nem jogosultak.
A VHG-val egyeztettünk az önkormányzati kedvezményezettek névsoráról. Azoknak, akiknél a fenti feltételek
nem teljesülnek, levelet küldünk ki az eltérések rendezése
miatt (pl.: 60 l-es kuka hiánya, több háztartás egy címen).
Kérjük, figyeljenek a megfelelő tárolóméretű edény
használatára, mert ellenőrzésre kerül!
A beszerzést egyénileg kell megoldaniuk, az Önkormányzatnak erre nincs lehetősége.
A VHG ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Honlap: www.vhg.hu
E-mail: info@vhg.hu
Cím: 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38.
Telefon: 06-22/579-185
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 7.00-19.00,
Péntek: 8.00-12.00
vagy
2481 Velence, Tópart u. 26.
Nyitva tartás: Szerda: 8:00-12:00.

gozói (a lányok, valamint Péter, Vili, Sanyi), Rendőrség, Martonvásári ÖTE, Izsányi Tibor és rendőrkutyái,
Kása András - EXATLON HUNGARY, HELL Energy
(XIXO), Decathlon, Pizza Sziget, MÁV ELŐRE SC Székesfehérvár (külön Ősz Ritának), Fésüs Röplabda Akadémia Fehérvár, Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület, Fazekas Attila, Báhidszki Petra (hirdetések, design,
grafika), Wessely Zoltán (HMH), Máté Ágnes (HMH)
Lájkold facebook oldalunkat, találkozzunk a legközelebbi eseményünkön is, „Legyél Tordas Része!”
 Éger László és Fazekasné Domak Anikó
(főszervezők - HMH)
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ISKOL A

Kirándulás
a Csángók földjére,

Csíkszeredára, Gyimesközéplokra

2019. május 13-18.
Első nap:
Egy hosszú vonatút után érkeztünk Gyimesközéplokra,
de még így is jó kedvvel indultunk egy finom ebéd után
a helyi iskolába. Amikor odaértünk, a gyerekek boldogan
fogadtak minket, és beinvitáltak a kicsi épületbe. Először
az Igazgató úr tartott nekünk egy rövid előadást a falu
elhelyezkedéséről, történelméről. A gyerekek bemutatták
a helyi népviseletet, népdalaikból és táncaikból láthattunk egy rövid előadást. Nagyon tehetségesek, és gyönyörűen tudnak énekelni, táncolni.
Ezt követően mi is ízelítőt adtunk a tánctudásunkból.
Az iskolai szavalóverseny helyezettjei is előadták kedvenc
verseiket. A látogatás emlékére a két hetedik osztály közösen készített egy gyönyörű rajzot, amit ezek után átadtunk vendéglátóinknak egy kis édességgel kiegészítve.
A gyerekek megkínáltak minket a helyi pékségben
sütött kenyérrel és péksüteménnyel.
Ezután már csak a kihagyhatatlan focimeccs következhetett. Bár minden erőnket beleadva küzdöttünk,
vereséget szenvedtünk.
A délután végére a lányok között már barátságok is szövődtek, meghívtuk őket egy kis esti beszélgetésre is.

Második nap:
A kiadós reggeli után a csapatunk egy egész napos kirándulásra indult. Célunk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros volt.
Az autóút magas hegyek és mély völgyek között vezetett.
A tónál érdeklődve elolvastuk a keletkezés legendáját és a
történetét. A tóból farönkök állnak ki, amiért Gyilkos-tónak hívják, hiszen vízbe fojtja a fákat. Mélysége helyenként a 9 métert is eléri, az 1000 méter tengerszint feletti
magassága pedig még különlegesebbé teszi.
Egy rövid uzsonna és kürtőskalács kóstolás után gyalog
folytattuk utunkat. A szép táj, a zöldellő fák és a friss,
tiszta levegő mindenkit elkápráztatott. A Békás-szoroshoz tartva sebes vizű patakot, égbe nyúló hegyeket
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láttunk és jókat beszélgettünk. Útközben kis boltokban nézelődtünk, ahol gyönyörűen hímzett ingeket,
játékokat, erdélyi édességeket vehettünk. A Békás-szoros
csodás volt és hatalmas. Mindenki csodálkozva nézte,
rengeteg fényképet készítettünk.
Ez a nap is élményekkel telve telt el, nagyon jól éreztük
magunkat.
Harmadik nap:
Egy isteni reggeli után ezen a napon a helyi nevezetességeké volt a főszerep. Gyimestől alig 15 km-re fekszik az
Ezeréves határ. Lovas szekerekkel indultunk megnézni a
régi határt. Az idő kicsit szomorkás volt, és ez később még
kellemetlenebb lett. A határnál forró teával próbáltunk
javítani a helyzeten. Az eső ellenére néhányan mégis
elmentünk a bakterházhoz, majd a Rákóczi vár maradványaihoz, melyhez hosszú lépcsősor vezetett. Miután
sikeresen felértünk, gyönyörű látvány tárult elénk.
Ebéd után, immár napsütésben, megismerkedtünk a
bundavarrás rejtelmeivel. János bácsi örömmel mutatta
be a kihaló félben lévő mesterséget. Szívét, lelkét beleteszi
egy-egy mellény elkészítésébe. A hímzésben pedig a menye
segít neki. A világ sok országából rendelnek tőle csángó
bundát, aminek az elkészítése 2-3 hetet vesz igénybe.
A vacsora után megérkeztek a vendégeink. Zsombor 16
éves, szakiskolás fiú székely népmesékkel szórakoztatott
minket. A 87 éves Margit néni pedig arról az időszakról
mesélt, amikor ő még fiatal lány volt, miben volt más az élete.
Negyedik nap:
Reggeli után bepakoltunk a bőröndjeinkbe, ugyanis sajnos
az utolsó napunkat töltöttük itt. Vendéglátónk, Ági néni,
a délelőtt folyamán elvitt minket egy kis gyalogtúrára, a
Jávárdi patak mentén, egészen egy kisebb vízeséshez. Sok
szép fénykép készült a túra alatt. A 10 kilométeres túra
után a hasunkat megörvendeztető ebéd következett.
Sajnos, elérkezett a búcsú ideje a falutól. Buszra szálltunk, és elindultunk Csíksomlyóra. Megnéztük a Kön�nyező Szűz Mária templomot, felsétáltunk a Nyeregbe, a
pünkösdi búcsú helyszínére.
Este a rengeteg élménytől kellemesen elfáradva ültünk
fel a vonatra.

s z e p t e m b e r 2 . h é t f ő, 8 ó r a
7
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ÓVODA

MESEVÁR HÍREK
Mesevár napon a Szivárvány együttes műsorával kedveskedtünk az óvodásoknak. Kézműves foglalkozásokon a gyerekek szülők segítségével készítettek mókás
lufi figurákat, pillangó bábokat és pompás ügyességi
játékokon tehették próbára magukat. Persze az arcfestés és a csillám tetoválás sem
maradt ki a szórakozásból.
Nyár közeledtével nemcsak a nevelési év vége tennivalói nőttek meg,
hanem bizony a nagycsoportos
gyermekek is kinőtték az óvoda
falait. Elérkezett számukra a nagy
nap, amikor elköszöntek az ovis társaiktól, óvónéniktől, dajka néniktől.
Ballagásuk alkalmával színvonalas
műsorral kedveskedtek szüleiknek,
meghívott vendégeiknek. A Nyuszi
csoportosok esernyő- és fátyoltánca
kedves versek kíséretében nagy
sikert aratott. A Süni csoportosok Gyere velem a vásárba címmel
mutatták be műsorukat, majd versekkel búcsúztak el az óvodától.
A Katica csoportos gyermekek az
évzárójukon pünkösdölő műsort

mutattak be, a legkisebbek a Csibe csoportos óvodások
a legkedvesebb dalaikból, verseikből, meséikből
válogattak össze egy csokorra valót.
Nem felejtkeztünk meg az apukákról sem, hiszen
apák napja alkalmával verssel kísért kis meglepetéssel
köszöntötték őket a gyerekek.

Balogh József:
VAK ÁCIÓ
Nyakunkon a nyár már,
nyomában a játék,
mezőt, hegyet járni
eltökélt a szándék.
A csavargó szélben
táncoljon a labda,
és a játékot mi
nem is hagyjuk abba!

Egy szép napsütötte nyári napon
Komoróczki
András
örvendeztette meg a gyerekeket a tájfutás
szépségével. Ezúton szeretnénk
megköszönni, hogy színesítette
programjainkat!
Ismét búcsúznunk kell. Szilágyi
Istvánné, Gyöngyi néni 40 év közalkalmazotti munkaviszony után
nyugdíjba ment. Kívánunk neki
nyugdíjas éveiben is számos örömteli, új élményt és jó egészséget!
A nyárra mindenkinek kellemes
kikapcsolódást, élményekkel teli
vakációt kívánok!

Mert élet a játék,
bár minden nap véges,
legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!



Diósiné Besenyei
Boglárka Mária
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KORAI FEJLESZTÉS

MIKOR? KINEK? HOGYAN?

KÖNY VTÁR

Minden család bizonyos értelemben csalódást, gyászt
érez, amikor a várva várt újszülött fejlődése a megszokottól eltérően alakul. Ha egy szülő azt látja, hogy kisbabája
nem úgy fejlődik, mint a testvére, a szomszéd kisgyerek
ugyanannyi idősen már mászik vagy beszél, ha a védőnő,
a gyermekorvos lassú vagy eltérő fejlődésre hívta fel a
figyelmet, a jeleket mindenképpen komolyan kell venni.
Az átlagos fejlődésmenet mérföldkövei a mozgás, az érzékelés, észlelés, a kommunikáció, szociális interakciók,
valamint a beszéd területén kiemelkedő jelentőséggel bírnak minden kisgyermek életében a 0-3 éves korig tartó
időszakban.
A 2011. évi CXC törvény 18.§. a gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatát a pedagógiai szakszolgálatok hatáskörébe rendeli. A 15/2013
EMMI rendelet 4-5.§-a rendelkezik az ellátásba való bekerülés módjáról.
A családközpontú koragyermekkori intervenció szemléletét követve szakszolgálatunk gyógypedagógus és

konduktor munkatársai a már szakértői véleménnyel
rendelkező kisgyermekek ellátása mellett igény esetén
állapotfelmérést végeznek, majd a szülőkkel közösen
megtervezik és megkezdik a gyermek fejlődésének
támogatását. Ez lehet otthoni fejlesztésre vonatkozó
tanácsadás, adott esetben intézményes megsegítésre
tett javaslat. Intézményünkben 0-3 éves korú kisgyermekek számára a szakértői véleményben meghatározott
fejlesztést egész évben folyamatosan biztosítjuk a gyermekeknek, ezen kívül játékos mozgásfejlesztő, beszédindító, szociális készségfejlesztő csoportjainkba várjuk
a jelentkezőket. Pszichológus kollégáink igény esetén
szülőcsoport vezetését vállalják.
Ha gyermeke fejlődését nem találja kiegyensúlyozottnak, konzultáljon védőnőjével, gyermekorvosával, keressen bennünket!
 Szabó Antalné
igazgató, gyógypedagógus, korai fejlesztő
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Martonvásári Tagintézménye

KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁS

KÖNYV/TÁR/AJÁNLÓ
Selmeczi Kovács Attila
Elfeledett magyar mesterségek és népélet c. albumával bepillantást nyerhetünk
a régmúlt idők embereinek
mindennapi életébe.

Hétfő
8:30 - 12 13:30 - 18
Kedd
---------- 13:30 - 18
Szerda
---------- ----------Csütörtök ---------- 13:30 - 18
Péntek
---------- 13:30 - 19
Szombat 8:30 - 12 ----------(minden hónap első szombatján
zárva)
FONTOS !
A könyvtár költözése miatt mivel pontos időpontot nem
tudok - kérem figyeljék/figyeljétek
Tordas honlapját és a
kifüggesztett tájékoztatót a
változásról.
Jó nyaralást, pihenést!
 Krajnyák Zsuzsa

A könyvtár előterében

INGYEN ELVIHETŐ
FELNŐTT- ÉS GYEREKKÖNYVEK!
KÖNYVAJÁNLATOKAT
VÁROK
a könyv cím és/vagy író
megjelölésével a következő email címre:
konyvtar2463@gmail.com
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SAJNOVICS JÁNOS
(1733–1785)
Tordasi és kálozi Sajnovics János 1733. május 12-én látta
meg a napvilágot családja tordasi kastélyában, Sajnovics
József és Peyerl Erzsébet második gyermekeként. Testvérei közül Borbála később Vigyázó Mihályhoz ment feleségül, míg fivére, Mátyás a tordasi uradalmat igazgatta.
Sajnovics János 1748-ban, 15 esztendős korában belépett
a jezsuita rendbe, amely alkalomból a ráeső örökségét
fivérének adta azzal a kitétellel, hogy a haszonból évente
tíz forintot kér. A rendből való esetleges későbbi kilépésre
is gondolt, ebben az esetben örökrészét visszakapta volna.
Egyetemi tanulmányait Nagyszombaton és Bécsben
végezte, ezt követően egy–egy évig Pozsonyban és Egerben tanított. A bécsi csillagvizsgálóban 1758–1760-ban a
korszak egyik legnevesebb csillagászának, Hell Miksának
(1720–1792) a segítője, majd a nagyszombati obszervatóriumban tevékenykedett.
A Vénusz bolygó 1769. június 3-án áthaladt a Nap
előtt, amely lehetővé tette a csillagászok számára a
Földnek a Naptól való középtávolságának meghatározását. Az eseménnyel kapcsolatban világszerte történtek
megfigyelések; VII. Keresztély dán király (1766–1808)
felhívására Hell Miksa vezetésével indult expedíció a
Norvégia jeges-tengeri partvidékén fekvő Vardö szigetére (Norvégia ekkor Dánia része volt), ahová Hell segítőként Sajnovicsot is magával vitte. Utazásuk fél évig
tartott, 1768. október 11-én érték el úticéljukat, ahol
a két magyar tudósnak saját erőből kellett kiépítenie
megfigyelőpontját. A kemény sarkvidéki tél megpróbáltatásai ellenére csillagászati megfigyeléseket, valamint
az északi fény kutatásával is foglalkoztak. A viszontagságos körülmények ellenére a magyar csillagászok a
kitűzött célt sikeresen teljesítették, viszont a kortársak
vitatták Hell Miksa eredményeit, azonban az utókor

igazolta a csillagász számításait, ugyanis neki sikerült
a legpontosabban meghatározni a két égitest távolságát.
A csillagászati megfigyelések mellett Sajnovics nyelvészeti kutatásokat is végzett, a lapp és a magyar nyelv
rokonságát állapította meg. Tapasztalatait a „Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse” című
könyvében foglalta össze, amely először 1770-ben Koppenhágában látott napvilágot. Eredményeinek elismeréseként
a Dán Királyi Akadémia tagjává választották. Munkáját
megnehezítette, hogy az összehasonlító nyelvészet alapelveit ekkor még nem dolgozták ki, így annak egyik úttörőjének tekinthetjük Sajnovics Jánost. Hazatérte után még
ugyanebben az évben Nagyszombaton is kiadták a művét,
azonban elmélete Magyarországon – néhány kivételtől
eltekintve – általános elutasításra talált. A Demonstratio
tekinthető a finnugor-magyar nyelvhasonlítás első hazai
kísérletének. A magyarországi kiadás érdekessége, hogy itt
jelent meg először nyomtatásban a Pray György történész
által felfedezett Halotti Beszéd szövege. A Demonstratio
magyar nyelvű fordítása 1994-ben jelent meg.
A támadások hatására Sajnovics felhagyott a további
nyelvtudományi kutatásokkal, visszatért csillagászati munkájához. A jezsuita rend 1773. évi feloszlatása után nem
csatlakozott más rendhez, hanem magánemberként Budán
mennyiségtant oktatott. A nagyszombati egyetemet 1777ben Budára helyezték át, ezzel együtt egy új obszervatóriumot is felállítottak. Sajnovics tapasztalatai alapján joggal
számíthatott annak vezetésére, azonban hatalmas csalódásként fogadta a hírt, hogy csak másodcsillagászi (adjunctus)
állást kapott. Budán, 1778-ban jelent meg az Idea astronomiae című, a csillagászat alapjait összefoglaló kézikönyv.
Tervezte egy részletesebb asztronómiai könyv megírását is,
azonban ebben a halál meggátolta. Utolsó éveit reményeiben
csalódva, visszavonulva élte le, a magyar nyelvtudomány
úttörőjét a halál Budán, 1785. május 4-én érte.
(Hám, 1889.)
Bödő István

SPORT

JUDO - CSELGÁNCS

Diák „A”, „ B” Országos
Judo Diákolimpia
2019. 05. 18.
A 2018-2019-es tanév diák „A”, „B” korcsoportos Országos Judo Diákolimpiának Zalaegerszeg adott otthont.
Szakosztályunk szép és kemény küzdelmek árán az
alábbi jó eredményeket érték el:
Lövei Vilmos: V. hely, Geng Rozina Anita: V. hely,
Balogh Lili Gréta: V. hely, Ribi Botond: V. hely, Lövei
Dániel: IX. hely
Mindannyioknak gratulálunk!
 Kalamár Domokos, testnevelő tanár/ judo edző
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TORDASI L AKOSOKNAK 50% KEDVEZMÉNY!
SZEMÉLYI IGA ZOLVÁNY ÉS L AKCÍMK ÁRT YA BEMUTATÁSÁVAL
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RECEPT

RECEPT FÓRUM
Keressük a tordasi háztartások legkedveltebb
ételeit bármilyen kategóriában, a dédi sütijétől
kezdve, a villámgyors vacsora megoldásokon át, az
egyre népszerűbb vegán ínyencségekig.
Ha van kipróbált receptje, ami mégsem a hagyományos töltött káposzta vagy rántott hús, és
szívesen megosztaná a Kisbíró hasábjain, küldje
el fényképpel, névvel a kisbiro@tordas.hu e-mail
címre. Ha van hozzá története, vagy képe a készítési folyamatról, azt is szívesen várjuk.
Minden beküldő között év végén kisorsolunk 1 db
10.000 Ft értékű vásárlási utalványt.
Az is részt vesz a sorsoláson, akinek év végéig nem
jelenik meg a receptje. A részvétel feltétele az ételről készített saját, lehetőleg jó minőségű fotó.

PORHANYÓS
KIFLI, TOJÁS
NÉLKÜL
Hozzávalók kb. 30 darabhoz:
 2 dkg élesztő
2 ek tej
10 dkg cukor
50 dkg liszt
20 dkg vaj
1 késhegynyi só
1 dl tejföl
A töltelékhez:
20 dkg gyümölcslekvár
1 tasak vaníliás cukor
1 ek porcukor
Az élesztőt a langyos tejjel és 1
kávéskanál cukorral felfuttatjuk, a lisztet a vajjal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a cukrot, a sót
és a megkelt élesztőt. A tejföllel
jól összedolgozzuk, és egy órát
pihentetjük. 3 mm vékonyra
kinyújtjuk, nagy fánkszaggatóval köröket vágunk, a lekvárral
megkenjük, és kifliket formálunk
belőlük. Forróra előmelegített
sütőben megsütjük, és még melegen a porcukorral elkevert vaníliás cukorban megforgatjuk.
TORDASI
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MENTŐK

Kisbíró – Önkormányzati lap
Kiadja: Tordas Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Tordas Község polgármestere
Főszerkesztő: Báhidszki Petra
Kiadványszerkesztés: Báhidszki Petra
Nyomdai kivitelezés: Érdi Rózsa Nyomda
Példányszám havonta: 800 példány

104
BETEGSZÁLLÍTÁS
06 22/311-325
ORVOSI RENDELŐ

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
FOGORVOS
06 22/460-334
DEFIBRILLÁTOR
06 20/413-93-30
TŰZOLTÓK
105
RENDŐRSÉG
107 vagy 06 22/460-007
KÖRZETI MEGBÍZOTT
06 20/969-59-63
POLGÁRŐRSÉG
06 30/630-87-77
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ
112
POSTA

TALÁLD KI,
HOL VAN!
Találd ki, Tordas mely
részén készült a fotó!
A megfejtéseket Kisbíró Kép
(és az aktuális hónap neve)
hivatkozással, névvel, email
címmel a kisbiro@tordas.hu
email címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást
beküldők között 1 db 10.000
Ft-os vásárlási utalványt
sorsolunk ki.
Beküldési határidő:
a megjelenés hónapjának 20.
napja, 24:00.
APRÓHIRDETÉSEK

Előző havi megfejtés: a katolikus templom
előtti Sajnovics emlékmű

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.

Tordasiaknak:
egész oldal
20000 Ft
fél oldal
12000 Ft
negyed oldal
7000 Ft
nyolcad oldal
4000 Ft

Nem tordasiaknak:
egész oldal
25000 Ft
fél oldal
15000 Ft
negyed oldal
9000 Ft
nyolcad oldal
5000 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. Közösségépítéssel
kapcsolatos hirdetések (pl. tanfolyamok,
táborok) 50% kedvezményt kapnak.
Fizetés a megjelenés után történik, az árak
tartalmazzák az áfát.

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

49 éves nő keres a Szent Orbán utcában
helyet a lakókocsijainak. Vagy segítek a
kert ápolásban, vagy fizetek megegyezés
szerint. Víz jó lenne, de nem kikötés.
Név és cím: Flamm Krisztina
Rákóczi Ferenc utca 61., 8660 Tab (Somogy)
Tel.: 06 20 622 7200

80-100 cm-es oszlopos
Smaragd tuják eladók
(2500 Ft/db)
Botta Pál faiskola
Tel.: 06 22 668 051
06 20 925 3312

06 30/819-56-07
EON (ÁRAM) MŰSZAKI HIBABEJELENTÉS
06 80/533-533
FŐGÁZ
06 40/474-474

Háziorvosi
rendelés
(Tordas)

OKMÁNYIRODA

Dr. Harbula Ildikó

06 22/460-081

Dr. Kertész Tamás

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

Gyermekorvos
rendelés
(Martonvásár)
Dr. Jellinek Kinga
H

8-10

K

16-18

Sz

16-18

06 22/579-185

H

13-17

SZENNYVÍZ, SZIPPANTÁS

K

12-16

Cs

8-9

Sz

8-11

P

8-10

Cs

8-11

Tanácsadás

P

12-16

Sz

06 30/337-87-37
KUTYABEFOGÁS: FEDÁK KRISZTINA
06 30/961-46-45
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS
https://kozvilhiba.hu

8-10

Gyógyszertár
(Tordas)
H
Sz
Cs

13-17
8-12
8-12

(Martonvásár)
H-P 8-17:30

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV

Júl. 25. Cs
Aug. 22. Cs

tiszta műanyag/papír
hulladék, fém/karton
italos doboz

KOMPOSZT

Fogászat
(Martonvásár)
Dr. Berczi Dániel
H, Cs 7-13
K, Sz 13-19

Júl. 16. K
Aug. 20. K

kerti hulladék, haszonnövények maradványai
Info:
06/22 579-185
www.vhg.hu

