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SZTRÁNYAY  MIKLÓS :
AZ  ALKALOM …

(HAIKU)

" AZ
ALKALOM

SZÜLI A TOLVAJT "
NO MEG AZ ALKALMATLANSÁG…

TAVASZKÖSZÖNTÔ

Idén korai ízelítôt kaphattunk a tavasz melegséget, rügyfakadást
hozó mivoltából, bár még itt mindig hidegek a reggelek és az esti
vacogásaink azt mutatják, hogy a tél jeges szelét még nem feled-
hetjük. Növényeink azonnal reagálnak erre a csodálatos idôjárás-
ra, mélyen alvó vesszeiken kitüremkedik az élet. Korán jön a
húsvét is, az újjászületés, termékenység egyik legôsibb ünnepe. 
Tordasnak is erôt kell merítenie ebbôl a hihetetlen mennyiségben
feltörô tavaszi energiából, ami már február vége felé is szétárad
környezetünk minden részébôl. Minden tordasinak jut a korai
napfelkelték fényébôl, a madárdalok hangjaiból, a virágok
illatából, a koradélutáni nap melegébôl és a fázós esték hold-
fényes egébôl. Mindenki meríthet a természet csodáiból és lelki-
ismerete szerint használhatja azt! Szerintem össze kéne dobnunk
mindazt a morzsánként gyûjtött erôt, amivel gazdagodtunk és
közösen felhasználva településünk szolgálatába állíthatjuk, hogy
a következô tavaszokat megélô nemzedékek is Tordason szívhas-
sák magukba a legszebb emberi érzéseket ébresztô, egészséges,
tiszta levegôt!
"Csak összefogással van reményünk arra, hogy a gyermekeinknek
jobb lesz."(Juhász Csaba)
Hát fogjunk össze, sokszorozzuk meg tavaszi energiáinkat, de
vigyázzunk, mert az így összegyûjtött erônkkel csak szolgálnunk
és nem uralkodnunk szabad!

(Derecskei János)

A LEGKISEBB DRÁGAKÔ

Kívülrôl ütött kopott, de belsô tartalma életünk legnagyobb
értékeit rejtheti magában. Szellemi és anyagi gazdagságot,
tudást, szerelmet, szeretetet, könnyet, mosolyt és még ezer meg
ezer értelmi és érzelmi értéket nyújthat számunkra. És hol
találjuk meg mindezt egy helyen? A könyvtárban.
A könyvtárban, ahol könyvek ezrei várják a kíváncsi olvasót, hogy
új világokba kalauzolják, vagy éppen ismereteit bôvítsék. A
könyvtárban, ahol többnyire csend és nyugalom van, melyet néha
vidám gyermekek kacagása tör meg. A könyvtárban, ahova szívesen
jönnek gyerekek, idôsek, fiatalok és felnôttek. Ki miért jön?
Mindenki másért. Van, aki csak kölcsönözni. Van, aki csak beszél-
getni, barátkozni. Van, aki verset böngészni, van, aki leckét írni. Van,
aki helyben elolvas egy könyvet, és olyan is akad, aki csak meleged-
ni tér be. Van, aki minden héten meglátogatja településünk legkisebb
intézményét, legkisebb drágakövét. Ez a kis csiszolatlan gyémánt
nemcsak kulturális, de társadalmi igényeit is kiszolgálja bárkinek. 
Az internet világában nem csak a könyv eszmei értéke nô
rohamosan, de egyre gyorsuló hétköznapjainkban kell egy hely,
ahol a küszöbön átlépve egy idôn kívüli szigeten érezzük
magunkat. Én minden egyes alkalommal így léptem be a könyvtár-
ba, és ismerve az odalátogatókat tudom, hogy ezzel az érzéssel nem
vagyok egyedül. Emberi felelôsségünk és kötelességünk ezeket az
érzéseket és értékeket megtartani, továbbfejleszteni és átadni.
Másokkal megosztva, de ôrizni és nem elveszteni azt a kincset, ami
már a birtokunkban van. Tordas lakói mindig megbecsülték, és
gyarapították ezt a kincset. Így volt ez mindig. Így lesz ezután is?
Érthetô, hogy az anyagi hiány miatt minden intézményben megszorítá-
sokat kell végrehajtani. Érthetô, hogy fontosabb célok és értékek fen-
ntartása érdekében meg kell szüntetni a könyvtáros státuszát. Érthetô,
hogy a heti 20 órás munkaviszony helyett 6 órában (amibôl heti hár-
mat fognak kifizetni) fogják alkalmazni a következô könyvtárost.
Nem értem azonban, hogy ennyi idô alatt hogy lehet igényesen
elvégezni a könyvtári munkát. Nem értem, hogy hogy várhatja ezt
el akárki is egy felnôtt embertôl éhbérért. Nem értem, hogy ha
településünk döntéshozói közül 1 fô látogatja rendszeresen a
könyvtárat, 3 fô pedig már betévedt oda, akkor hogy tudnak felelôs
határozatot alkotni az ott folyó munkáról. Nem értem továbbá,
hogy amikor gyakorlatilag gazdátlanná teszik a könyvtárat, és elle-
hetetlenítik a mûködését, akkor a Polgármester Úr hogy tudja nyu-
godt lelkiismerettel elfogadni a fizetés- és útiköltség emelését. Nem
értem. És ezt nem is fogom soha megérteni.
Ha valaki azt szeretné megérteni, miért nem a Kisbíróban írtam ezt
le, akkor értse meg, hogy nem szerettem volna rögtön nyílt levelet
kapni, esély nélkül annak megválaszolására.

Minden Tordast szeretô ember felé mély tisztelettel:
Mihovics Márta



EGY KÖLTSÉGVETÉS
ANATÓMIÁJA

Mottó: "Az Állam szegény, az Önkormányzatok szegények, a
lakosság szegény. Aki nem szegény az HAZUDIK: "

A 70-es- 80-as évek pénzügyi politikája volt, ha kevés a pénz az
egészségügytôl, az oktatástól, a kultúrától és a sporttól kell
elvonni. Ennek a rövidtávú, szûk látókörû koncepciónak a mai
napig érezzük áldásos hatását. A Tordas 2008-as költségvetése
kísértetiesen hasonlít ehhez a megoldáshoz.

Az óvoda dologi kiadása az elôzô évinek 80 %-a, az általános
iskoláé 50 %-a, a mûvészeti iskoláé pedig 15 %-a. Szomorú, hogy
ez ellen az intézményvezetôk nem is tiltakoznak. A könyvtár,
melynek mûködése veszélybe kerülni látszik, a tavalyi dologi kiadá-
sainak felét kapja, a könyvtárost "gazdasági okokra hivatkozva"
kirúgták. A mûvelôdési ház, mely színvonalas mûködésével etalon
volt a környéken, csökkentett nyitva tartással fog üzemelni. Az
egyébként is jelképes 100 - 100 ezer forintos támogatást megvonták
a nyugdíjas klubtól, az ifjúsági klubtól és az asszonykórustól is.
Dologi kiadásai az 50 %-a, a rendezvények támogatása 20%-a az
elôzô évinek.
A több mint 300 milliós költségvetésnek kevesebb mint 1 %-a jut a
tömegsport támogatására.. Az évtizedek alatt létrehozott létesít-
mények lepusztulnak, a gyerekek menjenek csavarogni, vagy a
kocsmába.
És ez ellen a sportmúlttal rendelkezô, a sportot állítólag szeretô
képviselôk közül senki nem tesz, vagy nem tud tenni semmit.
Történik mindez akkor, amikor az Önkormányzat központi támo-
gatása közel 30 millió forinttal növekszik!!! 
A kisgyermekeket szokták ijesztgetni azzal, hogy jön a mumus és
elvisz, ha nem viselkedsz jól. Az új mumus a csôdbiztos, aki jön és
mindent elvisz. De a kisgyermek felnô, kinyílik a szeme, rájön arra,
hogy az a mumus talán nem is létezik.

Cifka János

VEZÉNYELT VEZETÔ (LEADER) 
Sajnos a kellô, helyi tájékoztatás hiányában csak a netrôl sikerült a
LEADER programról  értesülnöm, de a tudomásomra jutott infor-
mációk tükrében nagyon furcsának éreztem Teszár Tamás
képviselô úr közmeghallgatáson mondott szavait, miszerint ô és
cége csak a véletlennek köszönheti, hogy a program elôkészítésén
dolgozó akciócsoport tagjává válhatott! Nem teljesen értem, hogy
a település és a térség életét ilyen nagy mértékben befolyásoló dol-
gokról miért ennyire késôn értesültünk? Szintén értetlenül állok, a
faluban mûködô más szervezetek belépését gátló késedelmesen
felajánlott lehetôség elôtt is, ami pár nap idôt hagyott azokra a
munkákra, melyek hosszas konzultációt, iratgyûjtést igényelnek.
Viszont a tudomásomra jutott adatok sok magyarázattal szolgál-
hatnak a témával még csak ismerkedôknek is!

A LEADER akciócsoportban tudomásom szerint Tordasról a
következô szervezetek vesznek részt:
Tordas Község Önkormányzata, "Jövôt nekik is" Alapítvány
Glia Számítástechnikai és Tanácsadó Kft., Teszár Térképészeti Kft.
Sze-Lá-ví Alapítvány

Ezen kívül, a stratégiai vázlat kidolgozásában részt vett még
Konczos Tibor (a Dreher Lovasklub van bent az akciócsoportban).
A dokumentumok összegyûjtésében pedig segített Veres Andrea
a Kistérségi Iroda munkatársaként.

(Farkas Norbert)

Folytassuk tehát annak megértését, vajon jó volt e a
csatornázás mellett dönteni, vajon tényleg bûnösek a korábbi
testület döntésében részt vett képviselôk.
"Egy biztos, a bölcs többség úgy gondolta, hogy csatorna pedig
kell, ha van a megvalósításra reális esély, azt ragadjuk meg." A
társulat megszervezésében, természetesen az önkormányzatok
közremûködésével a négy település lakosságának nagy többsége
mondott igent a beruházásra, mely igenek alapján, a törvényeknek
megfelelôen megalakult a víziközmû társulat.  Már pontosan nem
emlékszem, de Tordason és Gyúrón több mint 90 %,
Martonvásáron több mint 80 %, Ráckeresztúron pedig valamivel
a törvényben megszabott létszám felett volt a társulatba belépôk
száma. Ilyen arányú lakossági akarattal, vajon melyik önkor-
mányzat szállt volna szembe? E többség felhatalmazásával
többen vállalták, hogy a csatorna megvalósításán dolgoznak.
Többen, és nem csak önkormányzati vezetôk. Többen és nem
csak jól képzett jogászok, közgazdászok, hanem egyszerûbb
emberek is, akikre nézve a jelenlegi ocsmánykodás sértô, és mint
ilyen elítélendô.
Nekik jelentôs energiájukba telt, hogy foglalkozzanak a 2000-ben
készült terv megvalósításával és emellett állandóan ellenôrizték
az aggályokat, keresték a jogi kapaszkodókat, a szabályos
munkavégzés lehetôségeit.
A csatorna elkészült, mûködik!
Az akadékoskodók, a revíziót követelôk csak károkat okoznak a
megvalósított rendszernek, károkat okoznak saját településüknek.
A sikeres megvalósítást azonban követnie kellene a sikeres
üzemeltetésnek. Az üzemeltetés összeomolhat, és még arra sem
került sor, amelyet a Víziközmû Társulat ülésén a küldöttek
határozatilag elfogadtak, és amelyet polgármesterünk is hallott,
ellene nem tiltakozott, mégpedig hogy az újonnan kialakított,
vagy a jövôben létesülô lakóterületek belátható idôn belül
csatornához jussanak. Két számadatra lett volna szükség, amelyre
a község polgármestere a határidô lejártáig képtelen volt.
"Azon is érdemes meditálni, vajon mire számíthatnak azok, akik
hathatós aknamunkája nyomán az önkormányzat ilyen helyzetbe
került. Talán úgy gondolják, hogy kihirdethetik a sajtó hasábjain
a bûnbakot (bûnbakokat) és ezzel részükrôl a dolog le van tudva?
Az nyilván nem jut eszükbe, hogy mindent felülíró bosszúvá-
gyukkal az igazi kárt ôk okozzák"
Az idézôjeles gondolatok Kuna Ferenc a Martonvásár-Gyúró
Víziközmû Társulat elnökétôl származnak. (Folytatjuk.)

(Márki Ferenc)

CSATORNÁZTUNK!



TORDAS EMBERI ÉRTÉKEI - TORDASI POLGÁRÔRSÉG
(VIGYÁZÓ SZEMEIKET 17 ÉVE TORDASRA VETIK)

Biztonsági támogatás
Az önkormányzat a tavalyi költségvetésben 700.000 forintot szavazott meg a Tordasi Polgárôrség támogatására, ebbôl az összegbôl
mindössze 200.000 forint jutott el a falunk biztonságára vigyázó szervezethez. Holott a polgárôr vezetés több ízben kérte a szegényes
támogatás kiegészítését! Az idei költségvetésben megszavazott támogatás 400.000 forint, vajon ebbôl az összegbôl, ténylegesen
mennyit kap a polgárôrség???

(Bedi Viktor)

A rendszerváltás utáni átalakult közbiztonsági rendszer hívta
életre országszerte a polgárôr mozgalmakat. 1991 tavaszán az
elsôk között alakult meg Tordason is, Turda Sándor lelkes
kezdeményezésének és a falu biztonságát fontosnak érzôk
jóvoltából az azóta is töretlen lelkesedéssel biztonságos
környezetet teremtô Tordasi Polgárôrség!
Kezdetekben szájról szájra terjedt, hogy megalakulóban van az éjjeli
járôrszolgálattal a falubeliek álmát vigyázó társaság. Aki tudomást
szerzett róla jelentkezett Turda Sándornál és saját autóját, az ügy
szolgálatába állítva rótta a falu utcáit éjjelente!
Használt CB-rádiókat szereltek minden szolgálat kezdetekor az
autókba ezekkel tartották a kapcsolatot a bázisul szolgáló TSZ
portával. Az összeszokott párosokat a vezetôség rendszeresen-
legalább havonta egy éjszakára- beosztotta. A környékbeli polgárôr
kezdeményezéseket ennek a következetes szervezôerônek is köszön-
hetôen élte túl. Melynek hatékonyságához nagyban hozzájárult a
vezetô szervezôk megbecsültsége és a tagok becsületessége, hiszen
a szolgálat ellátása, a mai napig teljességgel önkéntes! Mindenkinek
a saját lelkiismeretére van bízva, hogy a beígért éjjelen az ágyában
szundikál, vagy árgus szemekkel figyeli a falu utcáit.
1993-ban, az önkormányzat lehetôséget biztosított egy használt
Lada megvásárlására. A felmatricázott, hivatalos polgárôrautó még
nagyobb biztonságérzettel tölthette el a falubelieket és még kérdése-
sebbé tehette a rossz szándékkal érkezôk terveinek sikerességét.
A technikai felszereltség azóta bôvült és modernizálódót, a Ladát,
Ford a CB-t pedig éjjel nappal hívható, mobiltelefon váltotta fel (06-
30-630-8777). 
Mindig is nagy erénye volt és maradt is a Polgárôrségnek, hogy nem
csak a faluban, hanem a faluval együtt élô, a helyi igényeket azon-
nal felismerô, az esetleges vészhelyzetekre azonnal reagálni képes
emberek vezetik, szervezik és vesznek részt a feladatokban. Ezért
lehetséges az, hogy a kezdeti idôszakban alkonyattól pirkadatig ter-
jedô szolgálatok ellátása mellett 1999-tôl már napközben is sokszor
találkozhatunk településünk "ôrangyalaival", amint éppen a nyugdí-
jakat kézbesítô postást vigyázzák, vagy a megszaporodott nappali
lakásfosztogatásoknak veszik elejét.
Kapcsolatukról a rend helyi és körzeti ôrei is csak elismeréssel nyi-
latkoznak. Statisztikáik is egyértelmûen bizonyítják, a 17 éve
Tordason mûködô polgárôrség hatékonyságát. A száraz tények és
számok mellett azt is megemlítették, hogy a megfogyatkozott
rendôri állomány biztonsággal támaszkodhat a nyitott szemmel járó
polgárôrökre.
A Tordasi Polgárôrség hivatalosan a jogszabályok betartása mellett,
szabályosan mûködô szervezet. Régebben, bevételeik nagy részét az
önkormányzat biztosította. Napjainkban a helyi vezetés költ-
ségvetési kurtításainak eredményeként a falu biztonságának
önkéntes ôrzésére sem juttatnak elegendô pénzt!(lásd:Biztonsági
támogatás)  Ezt az egyre csak apadó forrást pótolják, egészítik ki az
1%-ok és az egyéb nagylelkû adományok, felajánlások!
Manapság már nincs a faluban olyan rendezvény, bál, koncert, sport-
verseny, amit ne biztosítanának, amire hivatalos megkeresés révén,

vagy egyszerû szóbeli felkérés végett ne vigyáznának. A településen
és a környéken kivívott tekintélyük megkérdôjelezhetetlen!
Egyszerû, tordasi emberek közössége, akik kitartásukkal, önzetlen-
ségükkel, figyelmességükkel, olyan csapattá formálódtak amely
csapat minden támogatást és legfôképpen minden megbecsülést
megérdemel.
Jelenleg, közel 60 fô veszi fel a szolgálatot hónapról hónapra. A
beosztás a majd húsz éves gyakorlat alapján zökkenômentesen
történik!
Mostani elnökük, Andorfy Ottó elmondta, hogy szeretettel várnak
tagjaik közé mindenkit, aki felelôsséggel és tisztességgel szeretné
vigyázni Tordas nyugalmát. Megfizethetetlen segítségként említette
az ôszinteséget és a bizalmat. Kérését tolmácsolva mondom, hogy
figyeljünk egymásra és forduljunk hozzájuk bizalommal, az ô
tapasztalataik és jól szervezett társaságuk a mi segítségünkkel
képesé válik a nyugodt vidéki környezet megóvására! 
De senki ne higgye, hogy a szigorú fegyelmet követelô munkájuk
mellett nem jut idô a nevetésre és a szórakozásra, hiszen évente
megrendezett sportnapjaikon láthatjuk, ahogy szertelen jókedvvel
tartják karban fizikumukat és fûzik még szorosabbra kapcsolataikat
a helyiekkel.

Itt élnek köztünk, minden nap figyelnek a falura, ránk, értékeinkre,
biztonságunkra!

Mindezért hálával, köszönettel, sok segítséggel, támogatással és
legfôképpen megbecsüléssel tartozunk!
Kedves tordasiak! Ne maradjunk adósaik!

(Bedi Viktor)

A polgárôrség máig is aktív alapító tagjai:
Andorfy Ottó, Bedi Ferenc, Cifka János, Farkas István, 
Gurabi Tibor, Gurabi Tiborné, Halenár Jenô, Hídvégi Ferenc,
Lászlóné Szabó Julianna, Reiter Miklós, Szénási Zoltán, 
Turda Sándor, Varga Sándor, Zémann Ferenc



Településünk valaha kiemelkedôen színes és eredményes, sport
életéért aggódó olvasóink kérdésére keressük a választ!
Konczos Tibort a sportegyesület elnökhelyettesét kérdeztük:
Vajon mi lesz a tordasi sporttal?
Konczos Tibor lapunk kérdésére elmondta, hogy az idei költ-
ségvetésben megszavazott, az eddiginek kb. felére csökkentett
összegbôl, nehezen látja megvalósíthatónak a sportlétesítmények,
szakosztályok zökkenômentes mûködtetését. A korábbi testületi
ülésen erélyesen, érveket felsorakoztatva, a tömegsport létjogo-
sultságát hangsúlyozva, több támogatásért kardoskodó Konczos
elmondta, hogy a sportvezetés és a falu vezetése közti kommu-
nikáció gyengélkedése fôként abból adódik, hogy településünk
döntéshozóinak egy része még mindig elvonásokkal tartja csak
elképzelhetônek a kilábalást. A pénzhiány mellett a legnagyobb
veszélynek azokat a személyes ellentéteket tartja, melyek a
sportelnök távozásához is vezettek.
Sokan belefáradnak abba, hogy minden fillérért küzdeniük kell és
munkájuk nehezítéseként a vezetésen belüli acsarkodásokkal is
meg kell küzdeniük.
A beszélgetés alatt elmondta, hogy a nehéz helyzet megoldásában,
egy nyitottabb hozzáállással igyekszenek, szponzorokat, támo-
gatókat találni. Konczos Tibor a sportvezetôség átalakításában látja
a megoldást. Olyan embereket, szeretnének bevonni a sport
irányításába, akik anyagilag is képesek támogatni a szakosztályokat. 
Mi, itt élôk tudjuk, hogy a tordasi sportot soha nem az anyagiak-

ban való bôvelkedés jellemezte. Azzal a lelkesedéssel, kitartással
jöhetett létre és mûködhetett eredményesen, amivel a vezetôi,
játékosai, szurkolói támogatták és éltették. Ez a lelkesedés látszik
derékba törni a pénzhiány által felerôsített személyeskedések
viharában!
Mindannyian ismerjük a mondást: Kis pénz kis foci! De ez a kis
foci is lehetne jó és a falut elôre vivô!
További jó munkát kívánjuk, mi is a sportvezetésnek. Reméljük
sikerül (újra) megtalálniuk azokat az embereket, akik tudnak és
akarnak is tenni a tordasi sportért!
Szurkoljunk nekik is!
Hajrá Tordas!

(Bedi Viktor)

UTÁNAJÁRTUNK
OLVASÓINK HALLOTTÁK, MI RÁKÉRDEZTÜNK!

Kiadja: Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô 
és Kulturális Közhasznú Egyesület

Felelôs kiadó: Cifka János
Szerkeszti: a szerkesztôbizottság
Honlap: www.tordas-ert.hu
Megjelenik: 600 példányban Ingyenes!

ÉLET-MENTÔ ÖTLET
A minap olvastam az Értékmegôrzôk felhívását, miszerint
önkénteseket keresnek a Szollár László adományaként
Tordason üzembe helyezendô defibrillátor kezeléséhez.
Különös izgatottságom oka az, hogy nemrégiben, édesapám
rosszulléténél pont egy ilyen készülék gyors elérésével sikerült
elkerülni a tragédiát. Orvosai is megerôsítették, hogy az életét
köszönheti a szerkezetnek és a technikát precízen alkalmazóknak!
Ezért is örülök és támogatom, hogy a lelkiismeretesnek, becsü-
letesnek és kitartónak megismert tordasiaknak is jó szolgálatot
tehessen az életmentô készülék! Egyben kötelességemnek érzem,
hogy jómagam is jelentkezzek, csatlakozzak a tanfolyamot
elvégzô, életmentô szolgálatot vállalókhoz!

(dr. Viszmeg Györgyi)

Egyesületi hírek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  - Kreatív tordasiaknak!

A Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú
Egyesület, HANGYA logótervezô pályázatot hirdet!
Feladat: A Tordas újkori alapjait lefektetô Hangya Szövetkezet,
logójának megalkotása. Számítógépes grafikát és szabadkézi rajzos
terveket is elfogadunk!
A pályázatot két kategóriában írjuk ki:
1. kategóriában, a Sajnovics János Általános Iskola tanulói

nevezhetnek.
Díj: 1db. DVD lejátszó

2. kategóriaban, az általános iskolai korból már kiöregedett tordasi
lakosok pályamunkáit várjuk.
Díj: 1db. Versenykerékpár

Az alkotásokat, grafikákat, terveket 2008. Június 30.-ig várjuk
(névvel,címmel ellátva) e-mail-ben, a palyazat@tordas-ert.hu címre,
vagy személyesen is leadható, a tordasi benzinkútnál!
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2008. augusztus 2-án, az
Aratóbálon kerül sor!

LELEMÉNYES PÁLYÁZÓK!
Segítsünk átvezetni Tordas ezen értékét, a HANGYÁT a XXI. Századba!

Eredményes munkát kíván:
A vezetôség

Internet, fórum
Az egyesület oldalának fejlesztéséhez a továbbiakban is várjuk
írásaikat, fényképeiket!
A napokban fórumunk, életének 2000. hozzászólásához érkezett! Új
topicjaink a Feljelentô, a Falu(sz)építés, a Sport, a Telekocsi és az
Élmények. Új témáink létrejöttét az élet és fórumozóink kérései ge-
nerálták! Két moderátorunknak, (balna84, Norbi) egy feljelentés
kapcsán néhány képviselônk kirándulást szervezett a bicskei
rendôrkapitányságra, vallomástétel céljából. Bár az utazást maguk-
nak kellett megoldani, de a szórakoztatásukról a képviselô testületben
helyet foglaló, feljelentést bármikor örömmel tevôk gondoskodtak!
Munkatársaink ez úton is üzenik, hogy a személyes megkeresés,
kapcsolatfelvétel itt Tordason mindig is sokkal célravezetôbb mód-
szer volt, mint a rendôrségi beidéztetés! 

(www.tordas-ert.hu csapat)


