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Látom a tévét, nézem az adást.

Üvölt a mágus, várom a hatást.

Múkodj'! Múkodj'!

Tordast teszem le elé

Harsog. A kamerára nyál tapad.

Ha mégsem javulna semmi,

Mozdulj és csináld magad!

HATÁRTALAN DALLAMOK - A TORDASI ASSZONYKÓRUS PUCONCIBAN

"Mindenik embernek a lelkében dal van,
S a saját lelkét hallja minden dalban.
Csak akinek a lelkében szépen szól az ének,
Az hallja mások énekét is szépnek."

(Babits)

Hogy is kezdjem? Le kellett volna írnom mindjárt hajnal-
ban, mikor hazaértünk, és az élmények hatására, no meg a
fáradtság miatt nem tudtam aludni. Egyszer össze-vissza
száguldoztak a gondolataim, a másik pillanatban gyönyörû,
kerek mondatokban már-már irodalmi megfogalmazásban
bukkantak elô a "sorok". Most mégis csak gondolkodom.
Szóval április 5-én, szombaton este tavaszköszöntô
kórustalálkozóra volt hivatalos az asszonykórus Puconciba,
a szlovén testvértelepülésünkre. Az ottani kórussal nem új
keletû a kapcsolatunk, immár harmadszor utaztunk hoz-
zájuk rendezvényeikre, s ôk is jártak itt. Összekötöttük a
kellemeset a hasznossal, no meg a még kellemesebbel, elin-
dultunk már délelôtt, feltérképezvén az út közbeni látni-
valókat. Három kocsival és egy kisbusszal (hálás köszönet
érte a Tordas Értékmegôrzô- fejlesztô és Kulturális

folytatás a 2. oldalon...
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Közhasznú Egyesületnek) indultunk útnak, s miután 17 éve
összeszokott csapatról van szó, s jól érezzük magunkat
egymással, a hosszú utazás gyorsan és kellemesen telt.
Elôkerültek a közösbe a pogácsák, kávé, némi melegítô,
szendvics a közös pihenôk alkalmával.

Magyarpolányban egy hosszabb kirándulást tettünk a
faluban. Végig mentünk a kálvárián, megtekintettük a stá-
ciót, hegynek felfelé a kis kápolnáig 160 (vagy 170,
ahányan voltunk annyit számoltunk) lépcsôfok. Mit mond-
jak? Odafentrôl a tiszta napsütéses idôben gyönyörû a
kilátás a településre, a környezô dombokra, hegyekre. Maga
a település természeti és épített környezete is csodálatos.
Magyarszombatfán -ez már a "határhoz" közel - szinte az
egész falu fazekassággal foglalkozik. Itt ismét kigyö-
nyörködtük magunkat, no meg könnyítettünk a pénztárcánk
terhén - jól bevásároltunk a szebbnél szebb és hasznos
fazekas mûremekekbôl.

Puconciba érve nagyon kellemes érzés volt üdvözölni a régi
ismerôsöket, illetve megismerkedni olyan emberekkel,
akikkel eddig nem találkoztunk. Rögtön vacsorázni vittek
bennünket és a kiadós, bôséges vacsora után pillegve néztük
egymást. "Te jó ég nekünk ezután még énekelni kell?"
Villámgyors öltözés után -még beénekelni sem nagyon volt
idônk- már kezdôdött is a mûsor. 

Mi a tavaszköszöntô és asszonymulatós csokron kívül
meglepetésként 2 szlovén népdalt énekeltünk, drukkolva,
izgulva, hogy legalább felismerhetô legyen, lévén a szlovén
tudásunk néhány szóra korlátozódik, a dalokat pedig nem
hallottuk eredetiben, kottából tanultuk. A közönség
mosolya, tapsa aztán eldöntötte a kérdést. 

A szlovén kórusok aztán merôben mást, más stílusban
énekeltek a népdalainkhoz képest, amelyek persze a maguk
nemében számunkra a legszebbek. Csodálatos dallamokat
hallhattunk 3-4 szólamban énekelve, szenzációs élmény
volt. Azonban még ezt is felül múlta valami! A mûsor végén
a résztvevô kórusokat egy "állófogadáson" vendégül látták -
szendvics, sütemény, bor, üdítô. Volt tolmácsunk - a sok tor-
dasi által ismert Elza személyében - csak hát ô nem lehetett
mindenütt. S láss csudát! Mégis megértettük egymást

néhány szlovén, magyar, német, orosz, angol szó, no meg a
jó öreg mutogatás révén. No és ami a legfelemelôbb, szívet
melengetôbb volt az este folyamán, amikor közös dalokat
próbáltunk keresni - találtunk is az általunk énekelt szlovén
dalok révén, illetve ôk is tudnak néhányat magyarul.
Képzeljék el együtt énekelni 60-70 jó torkú -mégha amatôr
is - énekest együtt hol szlovénul, hol magyarul, sôt ese-
tenként mindkét nyelven egyszerre ugyanazt a dallamot
fújva. Ismét bebizonyosodott,  amit kórustalálkozókon már
gyakran tapasztaltunk, hogy a dalok, a zene, az éneklés
szeretete - lett-légyen az bármilyen mûfajban - összeköt,
összekovácsol akár idegen embereket is. Hát csoda, ha a
felfokozott izgalmak és élmények, gondolatok és érzelmek
sokasága miatt nem tudtam aludni megérkezés után?

Végezetül pedig engedjenek meg egy idézetet. Nem dívik
ugyan ponyvaregényírótól idézni, én mégis megteszem,
gondolatai ugyanis azon kívül, hogy kiválóan ideillenek, és
szépek, kétségkívül igazak is.

"Az élet legörömtelibb, legszebb, legfurcsább dolgai
nem anyagszerûek, nem ragadhatod meg ôket a kezed-
del. Nem a tapogatható, összerabolható fizikai valóság
világába tartoznak. Ôk érintenek meg téged, ha
megérdemled, vagy ha rászolgáltál. Te csupán a lelked-
del illetheted ôket."

(Vavyen Fable)

Farkas Istvánné, Erika



Május elsejétôl Tordason tizenkét lelkes önkéntes részvéte-
lével és a Tordas Értékmegôrzô- fejlesztô és Kulturális
Közhasznú Egyesület támogatásával kerülhet a helyiek bir-
tokába a Szollár László adománya. Az a félmillió forint értékû
újraélesztô készülék, ami ezentúl bármely tordasi ren-
delkezésére áll a nap 24 órájában!!! 
A felhívásra jelentkezô önkéntesek komoly képzésen vehettek
részt, ahol nem csak magával a defibrillátorral és használatával
ismertette meg ôket a sok életmentô helyzetet megtapasztalt men-
tôtiszt, hanem különbözô mûfogásokat is tanulhattak tôle. Egymás
között egyeztetett beosztásuknak köszönhetôen Tordas egy percre
sem maradhat azonnali segítséget nyújtani kész ügyeletes nélkül.
A 06-30-249-99-99-es telefonszámon mindig az aktuálisan szol-
gálatot ellátó jelentkezik, aki azonnal a beteghez siet és a készülék
segítségével mindent meg tesz állapotának stabilizálásáért a men-
tôk kiérkezéséig. A mindegyikük számára elérhetô családi sze-
mélygépkocsi jelenti a gyors helyszínre érkezésük zálogát.
Világunk fejlettebb felén minden közintézmény és közösségi
esemény kötelezô tartozéka ez a készülék. Tordas Szollár László
jóvoltából gazdagodott a modern elsôsegélynyújtás ezen esz-
közével és a helyiek szervezett összefogásával május elsejétôl
biztonságérzetünket növelheti.
Sokszor és sokan fejtegettük már, hogy mik is a mi ÉRTÉKeink.
Említettük az épületeinket, hagyományainkat, önszervezôdô
csoportjainkat, a szép tájat, vagy a tiszta levegôt. Eddig viszont
még soha nem emlegettük fel a lehetô legegyetemesebb,
legkézzelfoghatóbb és legegyértelmûbb kincsünket, saját és
szeretteink életét. A szív dobbanása annyira mindennapos,
annyira észrevétlen, hogy létezését is csak akkor érzékeljük
igazán, amikor kihagy, vagy megszûnik. Mit érünk a számos és

számtalan számunkra fontos és értékes dologgal, hellyel, ember-
rel, élménnyel, ha ez a kincs-az élet-már nincs a birtokunkban?
Ez a kis csapat most ennek a mi legnagyobb értékünknek
szeretne még egy esélyt adni.

(Bedi Viktor)

TORDASI ÉLETMENTÔK
A LEGNAGYOBB ÉRTÉK AZ EMBERI ÉLET!
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A defibrillátort kezelô, önkéntes csapat:

Cifkáné Julika
dr. Viszmeg Györgyi

Tóthné Györgyi
Farkas Eszter
Bediné Márta

Barnákné Ilonka
Fehérné Julika

Szabóné Erzsike
Papp Éva

Feldhofferné Orsi
Horváth Tünde

Derecskeiné Edit
Szabó István

Az éjjel-nappal hívható telefonszám: 06-30-249-99-99

Szollár László átadja a defibrillátort az önkénteseknek
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Cseh Tamás és családja összeforrt Tordas múltjával és
jelenével.  Édesanyja, Cseh Ferencné 1997 júliusában, a
2. Tordas találkozón így emlékezett:

"Tordas, elsô magyar szövetkezeti mintafalu volt.
Mintának készült, hogy majd idôvel a magyar falvak hozzá
hasonlítsanak.
Volt egy mintatelep, annak a mintatelepnek volt férjem
Cseh Ferenc a vezetôje. Volt ott egy szövetkezeti iskola,

ami most a Fajtakísérleti Állomás, ott képezték ki a
leendô faluvezetôket. Én akkor gyermeket vártam, akkor
született Sára nevû gyermekem, aki most orvos.
Férjemnek nagyon tetszett a munka. Az itt élô emberek
nagyon lelkesek voltak akkor is. Sokat változtattak a
falun is. A HANGYA is sokat segített anyagilag is.
Emelte ezeket a közhasznú házakat is. Modern baromfi-
és állattenyésztést hirdetett. Akart egy tordasi mintát,
hogy szôni tanuljanak meg az asszonyok. Kenderáztató is
volt itt.  Szövés és fonás. Volt egy nagyon szép szövés-
minta, úgy tervezték, hogy eredeti tordasi lesz.
Emlékszem egy Kis Ilus nevû asszony volt, aki folytatta
végül is. Még volt nekem is abból az anyagból ruhám."
2005-ben, következô Tordas találkozón Cseh Tamás "A
gyermekkorom" címû mûvét a tordasi színpadon is
elénekelte. Ekkor elôkerült az egyetlen utolsó Cseh
Tamás Toldi illusztráció az iskola padlásáról, amit meg-
mentettünk, ekkor megkértük Tamást dedikálja.

(Toman Ilona)
(Fotó: Toman József gyûjtése)

ÜDVÖZLET TORDASRÓL

KÖSZÖNTJÜK SZTRÁNYAY MIKLÓS SORAIVAL

TAMÁST SZÜLETÉSNAPJÁN:
Isten éltessen sokáig, születésnapod alkalmából: erôben,
egészségben! 

Nyílt titok, hogy:
- 65 éve Tordasról indultatok édesanyáddal édes egységben

Budapestre, a kórházba,
- megszületésed után édes kettesben tértetek haza: Tordasra,
- a Popelka - gyerekek tejtestvére lettél,
- az iskola fô dekoratôre (Toldi, Szép Ilonka-sorozat stb.)
- Klucsik Gyuri általi két vállra fektetésedig a fiúk vezére,
- 56-ban a zászlóból a Rákosi-címer kivágója voltál, 
- november 5.-én költöztetek Budapestre,
- 73-ig "inkognitóban" járogattál haza,

- májusban, az egykori ministráns már, mint híres énekes vett
részt a beat-misén,

- az elszármazottak találkozóira is hazajártatok,
- "A gyermekkorom" címû mûvedet a tordasi színpadon

nekünk is elôadtad,
- 2006 óta tudod, hogy a rákkal is meg kell verekedned,
- azóta már a harmadik könyvedet dedikáltad ezreknek a minap

(nekem tordasias szeretettel).

Mindannyian láthattuk, hogy állod a sarat. Sára és Éva szerint
is jobban vagy, de azért ne lazíts, küzdj, és bízva bízzál!

Sztrányay Miklós
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A nappali világosságot hamar váltja a szürkeség. A gyorsan
érkezô sötétség otthonába kényszeríti a halandót. Ott, a
testet melegítô közegben, az agyunk horizontja kitágul és a
tûzzel perzselt agykamrában a még izzó parazsat, ismét
lángra lobbantja, egy viharos emlék. A Prometheus nyilai
között, a lángcsóván átrohanva keresem Tordast, a benne
lakó embereket és értékeket.

Anno: 2003-ban Tordas Község Önkormányzat Képviselô-
testülete a 39/2003 (IX. 2.) sz. határozatával jóváhagyta a
Településfejlesztési koncepciót. A húsz oldalas dokumen-
tum részletesen leírja a földrajzi adottságtól kezdve, a múl-
tat idézve, a fô fejlôdést meghatározva, a lehetôségeket is.
" A Zonális Agrárkörnyezeti Program szempontjából cél-
terület a talaj, az élôvilág és a víz védelme! A településen
nagy ipari vállalkozás nincs. A volt termelôszövetkezet
gépüzeme, gabonaszárító és tároló magtárak az egyetlen
kijelölt ipari terület.

Feladatokat meghatározva:
- A már kialakult iparterületet növelni nem szabad.
- Újabb iparterület kijelölése csak a mezôgazdasági földek

terhére történhet, amelyek védelme érdekében azt tiltani
kell.

- Alapvetô lakossági szolgáltatást végzô kisvállalkozások
esetében, a lakókörnyezetben az ipari tevékenység csak
akkor engedélyezhetô, ha a tevékenység gyakorlása során a
környezetet és a közösséget elôre láthatóan és megítél-
hetôen nem zavarja.

- Környezetterhelô és környezeti kockázattal járó
tevékenységek, ipari övezetek kialakításának tiltása a bel-
területen.

- A község kedvezô környezeti állapotának megôrzése
érdekében olyan vállalkozást célszerû támogatni, amely a
kedvezô képet nem rontja."

Anno: 2006. évben "ismeretlen üstökösök" közeledtetek
Tordas felé. A lakosság többsége a "felhôs" égbolt alatt
reménykedve várta a világosságot hozó nagy "durranást".
A "becsapódás" Tordas közepére esett, mely a falut telje-
sen ketté osztotta. A távolság miatt az emberek csak
kiabálással értették meg egymást, vagy az újsághíreket
kônehezékkel átdobva kommunikáltak. A "kráter" szélére
sokan letelepedtek, élvezve a "feltörô melegséget". A "tûz
közelségét" kihasználva, volt aki pecsenye sütésbe
kezdett. De a bôséges és tartós lakomához további
"energiára" volt szükség.

Anno: 2007. évben, egyes jóslatok szerint Tordas "vége"
közeledik. Mentsük meg a falut jelszóval  Tordas Község
Önkormányzat Képviselôtestülete 159/2007 (VII.26.)
számú határozata Tordas Község Településfejlesztési
Koncepcióját módosította.

A mezôgazdasági külterületen új iparterületet jelölt meg, és
lehetôvé tette annak kialakítását.

- A határozat nagy változást "idézhet" elô Tordason.
Érvényben van e még?

Továbbá: Tordas Község Önkormányzat Képviselôtestülete
160/2007. (VII.26) számú határozata a szerkezeti terv és a
szabályozási terv módosításáról.

- Tordas Község 5/2005. (II.15.) számú határozatával elfo-
gadott településszerkezeti tervén, valamint Tordas Község
Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatról szóló
4/2005. (V.25.) számú rendeletén a következô módosítá-
sokat végezze el…..:

1. Gazdasági -ipari övezetté jelölje a tordasi 024/19-20
hrsz.-ú ingatlanokat

2. Bányaterületté jelölje a tordasi 024/21-43, valamint a
099/1 hrsz.-ú ingatlanokat.

Már késôre jár, a kábultság környékez. Az éjszaka
csendjében felteszem a kérdést a
"MINDENHATÓNAK":

"URAM" Igazak ezek az írások?
(Derecskei János)

TORDAS KÜLTERÜLETÉN: 
46 hektár IPARI ÖVEZET? 
230 hektár BÁNYATERÜLET?

LETT KIJELÖLVE MÁR 2007. JÚLIUS 26.-ÁN?!

EZ MÁSFÉLSZER NAGYOBB TERÜLET,
MINT TORDAS EGÉSZ BELTERÜLETE
LAKÓPARKOKKAL EGYÜTT, 
184 hektár!

ELVESZÍTJÜK A SZÁNTÓTERÜLETEINK
EGYNEGYEDÉT?!.........

NE GONDOLKODJ "FIAM" TANÁCSOLOM.
VÁRD MEG A HOLNAPOT.

"TÉLI MERENGÔ"
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TORDAS EMBERI ÉRTÉKEI: 
TENISZ SZAKOSZTÁLY

"Alapszabály: Aki szeret teniszezni, az jöjjön és játsszon!" 
Tordason, ahogy a környezô falvakban is, régebben a futball
jelentette a sportot. Ennek a sokak által ûzhetô és még
többeknek, nézôként élményeket okozó tevékenységnek a
legtöbb településen nagy hagyományai vannak, pályával és
több csapattal rendelkeznek. 1997-ben az addig is kiemelkedô
sportélet palettája új színfolttal, új mozgási, sportolási
lehetôséggel bôvült. Megalakult a Tordas S.E. Tenisz
Szakosztálya.
A Tordast otthonául választó Dr. Homonnay Géza 1996-ban ke-
reste fel az önkormányzatot azzal, hogy gyermekkori szenvedé-
lyének, a tenisznek szeretne új lakóhelyén is hódolni és az ehhez
szükséges pályákat szívesen megépítené saját finanszírozással és
a helyiek önkéntes segítségével. Vezetôink pártolták az ötletet,
hiszen ezzel a konstrukcióval a falu saját területén, saját hasz-
nálatára készülhettek el a pályák magántôkébôl! Homonnay úr
kiemelte Cifka János sokrétû segítségnyújtását és a sok tordasi
munkás kezet, akik maguknak teremtettek új értéket.
1997-ben 3 pálya készült el, de a nagy pezsgéssel beinduló
sportélet szükségessé - Homonnay úr által pedig meg-
valósíthatóvá - tette a negyedik építését, ami 1998-ban az azóta is
a sporttelep díszét jelentô klubházzal együtt került a tordasi
teniszezni szeretôk birtokába.
Három fô vonalon indították el a tordasi teniszéletet. 
A profi tenisz, amiben versenyzôink 2003-ban és 2004-ben, sok
nálunknál jóval nagyobb települést, nevesebb klubbot maguk
mögé utasítva országos szuper liga kupát is nyertek. Napjainkban
a megyei bajnokságban szereznek hírnevet a falunak.
A hobbi tenisz melynek mai napig is mindenki hódolhat az
egyébként is nyomott árakból a tordasiak nagy kedvezményekkel. 
A gyerek tenisz, teniszoktatás, ami kezdetektôl fogva ingyenes
volt gyermekeink részére. 18 éves kor alatt a pályák használata
és az oktatás - az országban talán egyedülálló módon -
ingyenes! Erre a területre mindig is nagy hangsúlyt fektettek.
Sok gyerek ismerkedhetett meg a fonák rejtelmeivel Ágotai
Emôke kezei alatt.
Emôke elmondta, hogy a közelmúltban elindult egy fiú és egy
lány csapatuk az iskola színeiben a megyei diákolimpián. Mind
két csapat nyert és ezzel bejutott a debreceni országos döntôbe.
Ott a fiúk negyedikek a lányok pedig harmadikok lettek. A továb-
biakban Homonnay Gézával egyeztetve próbálják ismét felrázni a
gyerekeket.  "Meghirdettem egy tenisztanfolyamot az ovi nagy-
csoportosainak. Ôk 10-en jelentkeztek, és tavasszal kezdik meg
tanulmányaikat. Ez szivacslabdás teniszre épül. 10-éves korukra
minden mozdulatot ismerni fognak és képesek lesznek meccset
játszani. Ebben a korban fogom ôket átállítani a kemény labdára

és utána már indulhatnak a korosztályos országos ranglistás
versenyeken. Addigra már úgy fognak játszani, mint a nagyok,
csak kicsiben. Táborokat pedig ugyanúgy tartanánk, mint eddig."

Ebben a már közhelyesen elidegenedett, anyagias világunkban
tanúi lehettünk egy olyan önzetlen kezdeményezés révén indult
közösségépítô tevékenységnek, ami képes volt Tordas lakóinak
egy új, egészséges - néhányunknak sportot, néhányunknak hobbit
jelentô - tevékenységi formát teremteni, amivel mindenki csak
gazdagodhat. Láthattuk, hogy a lakóhely és a tenisz szeretete
milyen barátságokat és eredményeket hozhat a falunak és a több
mint 10 éve mûködô, folyamatosan bôvülô Tordas S.E. Tenisz
Szakosztályának.
Legyünk büszkék településünk ezen közösségére is és fennhang-
on hirdessük, hogy ôk ütik a tordasi ászokat!

(Bedi Viktor)

Éves pályahasználati díj
- tordasiaknak évi 6000 Ft.
- nem tordasiaknak évi 8000 Ft.

Egyszeri használati díj
Egy pálya használati díja egy órára 500 Ft
A pályák a hét minden napján reggeltôl estig használhatók,
kivéve:
- augusztus 20-án egésznap
- karbantartási idô alatt
- versenyek ideje alatt (májusi, júniusi és szeptemberi hétvégék

egy része, valamint az augusztus 20-a utáni elsô hétvége.)

Pályahasználati szabályok:
- a pályákat érkezési sorrendben lehet igénybe venni.

Megfelelô jelzéssel az éves pályahasználati díjat fizetô elôre
lefoglalhatnak egy-egy pályát, legfeljebb heti két alkalomra,
alkalmanként legfeljebb 1,5 órára.

- Kérjük, hogy mindenki csak teniszezésre használja a
pályákat, vigyázzon állagukra és tisztaságukra.

- A pályán csak arra alkalmas sportcipôben (amely nem túrja
fel a pályát) szabad játszani.

- A pályákat mindenki köteles a játék elôtt és után a pályakar-
bantarási rendnek megfelelôen rendben tartani.

Mindenkit szeretettel várunk!
További információ és befizetések: 

Ágotai Emôke (06/20 340 24 67)
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UTÁNAJÁRTUNK:
OLVASÓINK HALLOTTÁK, MI RÁKÉRDEZTÜNK

A falu fôutcáján autózva dolgos kezek munkálkodására figyelhet-
tünk fel egy áprilisi hétvégén. Önkéntesek újították fel, bôvítették
járhatóvá a Szabadság utca felsô részén lévô járdaszakaszt. Kik
csinálták? Miért csinálták? Merülhet fel a kérdés az azóta kom-
fortos járdát taposókban. Lapunk felkereste az érintetteket.
A közös és önkéntes munka kitalálója, Tóth Ferencné Györgyi,
elmondta, hogy a szûkebb környezetében található járda pocsék
állapota már régóta bosszantotta. Télen a hó eltakarítását nehezítô
szinteltérések, nyáron pedig az említett szakasz keskeny mivolta-
nem lehetett babakocsival közlekedni- sarkalta arra, hogy barátai,
lakótársai, ismerôsei, vásárlói körében meghirdesse az akciót. Ez
úton is szeretné háláját és nagyrabecsülését kifejezni a munkála-
tokban és a szervezésben résztvevôknek, akik az elsô szóra felál-
dozták szabadidejüket és szaktudásukat. A többi résztvevôt meg
nem bántva emelte ki az "éjt (valóban) nappallá tévô" mester
munkakedvét és az Értékmegôrzôk nagyvonalú segítségnyújtását.
Tordas polgármesterétôl, Juhász Csabától megtudtuk, hogy
Györgyi kérésére az önkormányzat, a rendelkezésére álló
járólapokból 400 darabbal támogatta a kezdeményezést. A régi,
rossz lapokat a karbantartó brigád pénteken elszállította miközben
az újakat is a helyszínre vitte. Tudja, hogy a településünkön több
helyen probléma van a járdák állapotával, de az önkormányzat
jelenlegi helyzetében ezek átépítésében komolyabb szerepet nem
tudnak vállalni. Hasonló elképzelést és összefogást viszont a
járdalapok cseréjével tudnak támogatni a készleteik erejéig. Írta le
lapunk kérdésére és egyben köszönetét fejezte ki!
Mivel az önkormányzat által biztosított anyag kevésnek bizonyult,
Györgyi a Tordas Értékmegôrzô- fejlesztô és Kulturális Közhasznú
Egyesülethez, konkrétan elnökünkhöz Cifka Jánoshoz fordult segít-
ségért. Az elnök úr elmondta, hogy az egyesület kötelességének
érezte, hogy egy ilyen kezdeményezést támogasson. Az érték-
megôrzôk 10m3 homokot és a járda teljes burkolásához hiányzó kb.
60 darab járdalapot bocsátottak Györgyiék csapatának rendelkezésére. 

(Bedi Viktor)

HOMOKOZÓ

" Hasonló elképzelést és összefogást viszont a járdalapok
cseréjével tudunk támogatni a készleteink erejéig."
Valamit nem értek!
Ha a polgármester úr nyilatkozatát vesszük alapul, akkor az önkor-
mányzat rendelkezésére álló lapok mindegyikét felajánlották a
Szabadság utcai projekthez. Ami még így is kevésnek bizonyult…
Tehát a készletek kimerültek, újabbak vásárlására pedig valószínû-
leg pénz az nincs, nincs, nincs! Gondolom ezt, azért mivel még a
járdalapok alá való homokra sem tellett.

Hogy is van ez?

(Farkas Norbert)

INTERNET, FÓRUM
Fórumunk elérhetôsége: 
http://www.tordas-ert.hu/forum
Azoknak, akik most kapcsolódnának fórum-
életünk pezsgô forgatagába, azoknak akik hezitál-
nak, hogy bekapcsolódjanak-e, illetve azoknak
akik nem is tudják, hogy milyen is a fórum, íme
egy kis áttekintés. 
A "Karácsony - tippek, trükkök, ötletek" lassan átala-
kulóban van. Nemcsak a Karácsonyra való
készülôdéssel kapcsolatos dolgok kerülhetnek ide,
de bármilyen más "tipp, trükk, ötlet" is, ami segít-
het az ünnepek elôtt, közben, illetve a hétköznapok
során.
"Internet- számtech" topicunk a "kockáknak" :-),
illetve azoknak való, akiknek bármilyen technikai
jellegû segítségre van szüksége. Van néhány fel-
használónk, aki magas szinten kezeli a
számítógépet, jó ötletet adhat egy-egy probléma
megoldására. Biztos vagyok benne, hogy bármi-
lyen kérdés is merül fel, valaki tud benne segíteni. 
Folyt. köv.

(www.tordas-ert.hu csapat)

POLGÁRÔR HÍREK
A februárban megtartott éves közgyûlésen elfogadásra került a 2007.
évrôl szóló tevékenységi és pénzügyi beszámoló, és a 2008. évre szóló terv. 
Az elmúlt évben összesen közel 400 szolgálatunk volt, ennek közel fele
nappali, azaz hasonló, mint az elôzô évben. 
Tevékenységi és pénzügyi tervünk 2008. évre az elmúlt évi eseményeket és
tényadatokat figyelembe véve készült. Úgy érezzük, hogy sikeres esztendôt
hagytunk magunk mögött tavaly, és ilyet kívánunk magunknak idén is. 
A vezetôség nem tervez változtatást, a megszokott és jól bevált gyakorla-
tot kívánjuk folytatni, de a szolgálatok számát növelni kívánjuk, ehhez
nagyon várjuk az új tagok jelentkezését.

Ismét közöljük a Polgárôr autó telefonszámát: 
Telefonszámunk:  06-30-63-08-777

Támogatni a vezetôségi tagoknál, vagy a Polgármesteri Hivatalban megtalál-
ható postai utalványon is lehet. Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az
1%-ok felajánlását, illetve a készpénzben, vagy csekken történô adományozást.

Nevünk: Tordasi Polgárôrség
Adószámunk: 19097439-1-07

A tagságnak megköszönjük egész évi folyamatos, becsületes munkáját,
támogatóinknak pedig az adományokat.  

Vezetôség
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Kiadja: Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület

Felelôs kiadó: Cifka János

Szerkeszti: a szerkesztôbizottság

Honlap: www.tordas-ert.hu

Megjelenik: 600 példányban Ingyenes!

Egyesületi hírek

Szollár László egyesületünk nevében meghívót ad át Balogh Ibolyának a Fejér Megyei Közgyûlés elnökének

Az ünnepélyes alapkôletételen egyesületünk vendégei lesznek a környezô települések prominens
személyei. Beszédet mond egy neves múzeulógus és a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke Balogh Ibolya.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk. Rakjuk le együtt Tordas jövôjének alapjait!

Az idén is lesz fôzôverseny május 1.-én a Sportpályán. Várunk
mindenkit aki fôzni akar valamit finomat, és természetesen min-
den érdeklôdôt, aki szeretné megkóstolni a különlegességeket.

Egyesületünk húsvétra 205 tordasi családot keresett fel, hogy
szerény ajándékkal kívánjon kellemes ünnepet.


