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ÚJÉVKÖSZÖNTÔ
Az év eleje az elôretekintés és egy kicsit a visszatekintés
idôszaka is.
Elôretekintünk, tervezzük az elôttünk álló évet, fogadalmakat
teszünk és visszatekintünk, hogy az elmúlt idôszakban mit is
csináltunk jól, vagy esetleg rosszul.
Ez a számadás, ha ôszintén tesszük mindig tanulságos lehet, amit
az elôretekintéskor, tervezgetéskor fel tudunk használni.
A tervezgetés sokrétû, vonatkozhatnak a családra, munkahelyre,
a barátokra és a közösségre is.
De minden esetben ott vagyunk mi magunk. Hiszen nekünk kell
eldöntenünk, hogy mit is akarunk csinálni, és utána tetteinkért
nekünk kell a felelôsséget is vállalnunk.
Ebben a folyamatban nagyon fontos tulajdonság az ÔSZINTESÉG.
Hiszen ha saját magunkhoz nem vagyunk ôszinték, hogy lehetnénk embertársainkhoz azok.
Merjünk ôszinték lenni, ismerjük be hibáinkat, mert csak így
tudunk sikeresen az új évben tevékenykedni. Nem szégyen beismerni, hogy valamit rosszul tettünk,
de ezt a jövôben másképpen fogjuk csinálni.
A másik fontos tulajdonság a KÖVETKEZETESSÉG. Ha valamibe
belekezdtünk, és eldöntöttük, hogy az jó és fontos, akkor azt folytatni kell tovább, végig kell
vinni. Ha valamit elkezdtünk, azt be is kell fejezni. Ezzel tartozunk másoknak, de legfôképpen saját magunknak.
De miután közösségben élünk, és az ember közösségi lény, nagyon fontos az ODAFIGYELÉS MÁSOKRA. Vegyük figyelembe a mások ötleteit, cselekedeteit és véleményét..
Próbáljuk meg beleilleszteni terveinket mások terveibe. Mert
együtt sokkal könnyebb. Mert közösen tenni bármit is sokkal
hatékonyabb. Mert a párbeszéd sokszor eredményes lehet.
Ha erre a számvetésre rászántuk az idônket,ami biztos nem volt
fölösleges idôtöltés-, és ha a végére értünk elmondhatjuk, hogy
sikeres és boldog új évünk lesz.
Ezt kívánom ôszintén mindenkinek a 2009-es esztendôben!

Meghívó
A Tordas Értékmegôrzô- fejlesztô
és Kulturális Közhasznú Egyesület,
szeretettel vár mindenkit,
2009. február 14-én (szombat) 10 órakor
a Mûvelôdési Ház udvarán megrendezésre kerülô

Hagyományôrzô
Falusi Disznótorára.
10:00 Szúrás, pörzsölés
11:00 Farsangi felvonulás (TIK)
12:00 Vásári komédia és kóstoló
A régmúlt idôk disznóvágásainak minden kellékével és igazi
toros falatokkal szeretnénk kedveskedni a megjelenteknek. Lesz
forralt bor, fogópálinka, hurka kolbász, pecsenye és töpörtyû.

Valamint, a TIK elôadásában a

Kilóg a disznóláb címû vásári komédia!
Este a Tordasi Ifjúsági Klub rendezésében

FARSANGI BÁL!!!

SZÉP PORTA
TORDASÉRT

Cifka János
Egyesületünk "SZÉP PORTA TORDASÉRT" (virágos kert, virágos utca) versenyt kezdeményez a kulturált lakókörnyezet kialakítása érdekében.
A cím elnyerésében azok az állampolgárok vesznek
részt, akik lakóingatlannal, családi vagy társasház tulajdonnal, illetve használattal rendelkeznek a községben.
A cím adományozására javaslatot tehetnek:
- Tordas Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú
Egyesület
- Tordas Község Önkormányzata,
- Helyi társadalmi, szociális, kulturális szervezetek.
A díj átadására évente egyszer az Arató Bálon kerül sor.
A díjat azok a tordasiak kapják, akiknek lakóháza, kertje, udvara, utcafrontja a falusi környezetnek megfelelô;
a tisztaság, harmonikus kulturált megjelenés jellemzi

egész évben, és ezt a saját erejükbôl, saját munkálkodásukkal, tevékenységükkel érik el. A kitüntetô cím adományozása elôtt az Egyesület vezetôsége által felkért,
az önkormányzat meghatározó képviselôit is tartalmazó
5 fôs jelölô bizottság a települést végigjárja, és javaslatot tesz a címre érdemes ingatlanra, illetve annak tulajdonosára, használójára. A társadalmi szervezetek,
egyesületek különbözô kategóriákban különdíjakat
adományozhatnak.
A "SZÉP PORTA TORDASÉRT" címmel emléktábla és
oklevél adományozható.
Az emléktábla tartalmazza: "SZÉP PORTA TORDASÉRT"
…. (év szám) - Tordas címerével.
A cím visszavonható, ha az adományban részesített
állampolgár, illetve az ingatlan állapota, környezete
arra érdemtelenné válik.

A TORDAS ÉRTÉKMEGÔRZÔ- FEJLESZTÔ ÉS KULTURÁ
Hagyományôrzô Falusi disznótor
február 14.
A falusi élet egyik meghatározó
szokása volt a disznóvágás, ami
nem csak az élelem megteremtését szolgálta, hanem jelentôs
szerepet játszott a közösség
megteremtésében, a családtagok, rokonok, barátok együttlétében.
Egy-egy disznóvágás elôkészítése önmagában közösség összetartó volt. A böllér, a koma a jó barát beszervezése nem kis
idôbe került. A meghízlalt állat feldolgozása ünnepszámba
ment, vidáman, jó hangulatban telt el a nap és a különbözô
disznótoros finomságok esti kóstolása sok esetben a nagy családdal együtt történt.
A hangulat megidézését, a disznóvágás során készült különbözô finomságok elkészítését, majd kóstolását hivatott
megteremteni e program, tarkítva a tordasi farsangi szokások
bemutatásával.
"Ébredés Napja"

március 14.
Településünk rendje tisztasága,
a lakóházak, közterületek
parkosítása, virágosítása az
elmúlt évtizedekben hagyományossá vált. Elôbb virágkertészeink, majd késôbb a virágbolt szervezett tavaszi virágárusítási napokat, ahol az udvarra,
elô-kertbe, temetôbe ültetendô virágokat vásárolhattuk meg.
Egyre inkább elterjedt a saját termelt virágok, virágmagok terjesztése, szomszédnak, ismerôsnek való átadása. Hozunk
növényt, virágot országos kereskedelmi hálózatból, piacról is.
A virágültetés, a házkörüli kiskert, utca rendezése igényünkké
vált. Fontosnak tartjuk ennek fenntartását, mert úgy tûnik,
hogy mindez az utóbbi években lanyhulni látszik.
Egyesületünk arra biztat minden tordasit, tavasszal vegyük elô
jó hagyományként virágosítási kedvünket. Ültessünk virágot
házunk köré, az utca erre alkalmas részére. Ültessünk virágot a
fôtérre, intézményeink elé, köré, ablakaiba kerüljön cserepes
virág. Tegyük széppé falunkat! E napon a falu fôterén lévô
virágágyások beültetését és virágárusítást szervezünk.

Május 1-ji fôzôverseny

május 1.
Ma már hagyományként kezelhetjük ezt a több mint tíz éve
elkezdett, családias jellegû, civil
kezdeményezést. Néhány családhoz csatlakozó mûvelôdési ház
programjai népszerûvé, falurendezvénnyé tették a fôzôversenyes
majálist. A fôzôverseny szervezését, megrendezését támogatjuk és az azon való részvételre
buzdítunk mindenkit.
Tavaszi nagytakarítás az Öreghegyen
május 16.
El kell érni, hogy településünk rendje, rendezettsége, tisztasága túlnôjön a belterület határain. Az öreghegyi gazdák mindig
büszkék voltak boraikra, a megtermelt szôlôre, zöldségre,
egyéb terményeikre. A földmûvelés egyet jelentett a környezet
megóvásával is. Az urbanizáció veszélyei azonban itt is megjelentek. Fontos és rendszeres feladat kell, hogy legyen a falu nagytakarításához hasonló szemétgyûjtés és annak elszállítására
vonatkozó szervezés, a munkában való részvétel. Az öreghegy
vadon-és haszon növényzetével falunk egyik legnagyobb zöldfelülete és mint ilyen az illegális szemét elhelyezésére alkalmas
terület. Az Öreghegy természetességének, tisztaságának megtartása nem csak az ott földtulajdonnal rendelkezôk érdeke.
Egyesületünk védnökséget és aktív közremûködést vállal a
nagytakarítás megszervezésében.
Orbán nap

május 23.
Az öreghegyi gazdák immár
hagyományosan vidám rendezvénye, ahol a szôlôtulajdonosok,
boros
gazdák
"Hegybírót" választanak "ügyesbajos" ügyeik intézésére, majd
ki-ki alapon jól érzik magukat.
Egyesületünk a rendezvény védnöksége mellett e napon látja vendégül a Tordas község
testvértelepüléseinek küldötteit.
A vidám kikapcsolódás mellett jó alkalom ez a beszélgetésekre, szomszéd és emberek közötti viszályok megszüntetésére, jó alkalom ez a régen látott jó ismerôsökkel való
találkozásra, az együttgondolkodásra.
Arató Bál

Tavaszi falutakarítás

március
Civil kezdeményezésként indult, majd az önkormányzat
intézményesítette a tavaszi falutakarítást. Szerencsére egyre
kevesebb a falu utcáin lévô
szemét, amit több esetben a szél
hord szét, mégis szükséges évi
egy-egy alkalommal a szervezett
takarítás. Egyesületünk csatlakozik az önkormányzat által meghirdetett szemétgyûjtési
naphoz. Kérjük, aki teheti segítsen e területen is a falu tisztaságának megteremtésében, megôrzésében!

augusztus 8.
A vidéki élet egyik legfontosabb
nyári feladatának (aratás)
elvégzése után a paraszt ember
megünnepelte az elvégzett
munkát, örült a betakarított termésnek. Ezen az ünnepen kicsik
és nagyok együtt voltak, ettekittak, majd a napot táncmulatsággal zárták. Az esemény fontossága ismét a közösségteremtô
erejében rejlik, amelyet már a falu földesura, késôbb a termelôszövetkezet is felismert.
Hagyományteremtô rendezvényünkön egyesületünk
szívesen vár és lát mindenkit, aki azonosulni tud céljaival,
aki jól kívánja magát érezni embertársaival.

ÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2009. ÉVI PROGRAMJAI
Hangya Napok
szeptember
A Hangya Szövetkezet és Tordas szövetkezeti mintafalu
fogalmak ma már egyként csengenek minden tordasi ember
fülében. A szövetkezeti szellem, a szövetkezet által meghonosított föld és állatszeretet révén a faluban élôk kiskertjeikben az
ún. "háztájiban" különbözô növényeket termeltek, amelyre
büszkék voltak. A nyugdíjas klub rendezésében már az 1980-as
évek közepétôl terménykiállításokon mutatták be terményeiket a
tordasiak. E terménykiállításokból nôtte ki magát a Hangya
Nap, ami már több napossá vált. Mindannyiunk számára
fontos, hogy a tordasi Hangya 70-ik évfordulóján e szép hagyományok tovább éljenek.
Felajánljuk segítségünket és közremûködésünket a napok
megrendezéséhez, egyben kezdeményezzük és vállaljuk egy
Hangya Vásár szervezését.
Adventi meglepetés

A már megkezdett Tájház
építéséhez idén is várjuk segítségüket. A jó idô beköszöntével
folytatjuk a munkálatokat, ahová
most is szeretettel várunk mindenkit. A vályog-jegyeket minden
rendezvényünkön
jegyezhetik!
Egyesületünk SZÉP PORTA
TORDASÉRT (virágos kert, virágos utca) versenyt
kezdeményez a kulturált lakókörnyezet kialakítása érdekében.
Programjaink között az ÉRTÉKMEGÔRZÔ ASSZONYKÓRUS
mûködésének támogatása rendkívül
fontos szerepet kap, ezért éves programjukat egyesületünk lehetôségeihez képest maximálisan támogatja.

november 28.

ÔSEINK ÜNNEPEI
Téli napforduló
A gondolat és a kimondott szó teremtô erôvel rendelkezik, amely
a különbözô szertartások alkalmával növekedésnek indul.
A szertartás általában ugyanolyan sorrendben ismételt gondolatok,
szavak és tettek összessége, amely egy meghatározott célra irányul. A
szertartás alatt koncentráljuk az erônket valamely cél megvalósításának érdekében. Az egyéni szertartásnál sokkal nagyobb erôt képes
mozgósítani a közösségi szertartás.
A vallások különbözô szertartásai pontosan ezt a fajta erôegyesítést
szolgálják.
Ekkor az egyén által épített kis világok egységbe tömörítve, egy közös
célt szolgálnak, felerôsödve a teremtô erôk összeadódása által. Minden
szertartás a maga helyén és a maga idejében mûködik csak megfelelô
módon.
Fontos tudatosítani magunkban, hogy magyarok vagyunk és itt élünk
a Kárpát-medencében, ami az összmagyarság Istentôl kapott ôshazája.
Itt hatnak ránk a számunkra legmegfelelôbb erôk, amelyek pont akkor
mûködnek a legjobban, ha aktualitásuk idejében használjuk ôket.
Nekünk magyaroknak megvannak az ôseinktôl ránk hagyott saját
szokásaink, hagyományaink és ünnepeink, amelyek számtalanszor
ismétlôdnek az idôk folyamán és keretet adnak életünknek. Pontosan
ez a rendszeres ismétlôdés erôsíti hatásukat és a beléjük vetett hitet.
A magyarságtudattól idegen szokások, szertartások, jelképek hatásai
nálunk teljesen kiszámíthatatlanok, ezért ezekkel csak akkor érdemes
kísérletezni, ha valamire nincs magyar hagyomány, ami viszont nagyon ritka eset.
Decemberi hagyományaink és ünnepeink mind a téli napforduló köré
csoportosulnak. Ilyenkor az egyre rövidülô nappalok felett uralkodó
hosszú éjszakák egyre inkább elveszítik hatalmukat, és a
megszületésre váró Fény utat tör magának az isteni teremtôerô birtokában. Az Istenanya fogantatását készítjük elô Advent idején, ez az
idôszak a magyar hagyományban a termékenységvarázslások ideje. Az
eladósorban lévô lányok ilyenkor tudakolják meg a különbözô varázslatok alkalmával jövendôbelijük kilétét. Jósolnak ólomöntéssel, szitával, babbal, lesik a kedvezô vagy a kedvezôtlen elôjeleket. Ugyancsak
ekkor kezdôdik a disznótorok idôszaka, ami az ôsi állatáldozatok
maradványa, ezek az áldozatok pedig, az istenek jóindulatának megnyerésére irányulnak. A Fiúisten születését csillag jelzi.
A nyolcágú csillag rovásírásunkban az Atyaisten X és a Fiúisten +
összetett jelébôl áll össze. Azt jelenti, amit Jézus mondott "Én és az
Atya egyek vagyunk!" Nagy ünnepeket nem lehet elválasztani a
Természet erôitôl. Az Isten a teremtett világban, a bolygókban, a
növényekben, az állatokban és az emberben nyilvánul meg.

A Természet, a Világ maga az Isten.
Az Orion csillagkép a Nimród, december 13-án éjfélkor éri el legmagasabb pontját az égen, a déli meridiánon, a Nagy Kutya, vagyis a
Csodaszarvas csillagkép, pedig január 1-én. A két idôpont között pontosan 18 nap telik el, ha ezt megfelezzük, akkor megkapjuk december22.-t, a Téli Napforduló napját.
Nem véletlenül ünnepeljük éppen ebben az idôben a Karácsonyt, a
Fény fogantatását. Az égen ilyenkor az Atyaisten és az Anyaisten csillagképei új csillag ciklust kezdenek, amikor is a Nap, azaz a Fiúisten
is növekedésnek indul. December 21-én a leghosszabb az éjszaka, és
legrövidebb a nappal. December 22-én, a Téli Napforduló pillanatában
megfogan a Fény, és innentôl kezdve a nappalok egyre hosszabbak
lesznek. Ekkor ünnepeljük a Karácsonyt. Minden ôsi hagyományunk
a Fogantatást jelképezi.
December 21-én, a Téli Napforduló napján éjfélkor az Orion
(Atyaisten) és a Nagy Kutya (Anyaisten) a legmagasabb ponton együtt
látható. Ilyenkor a Nap eléri éves legalacsonyabb pontját, "magzati
korba" lép és emelkedni kezd. Karácsony szavunk a "kerecseny" szó
változata, ahol a kerecsenysólymot, vagyis a Turult, szent madarunkat
jelentette. A Turul nálunk isteni jelkép, a Nap és Jézus szimbóluma. ôsi
idôkben ilyenkor reptették elôször a fiatal sólymokat, egyes helyeken
ezt a szokást verébröptetéssel idézik fel. A hagyomány másik nyoma a
disznótorok szokásai között fedezhetô fel. A disznóval a régi ember az
"öreget", az elmúlt esztendôt ölte meg magában is: áldozott, innen a
tor, az ünnepi lakoma. Minden esztendôben kétszer tette ezt: a Fény
születése elôtt, s farsangkor a mindenek megújulását megelôzôen. A
magyar karácsonyi hagyományok legnagyobb része a magról és a
tûzrôl szól. A mag egyértelmûen a fogantatásról szól, a tûz, pedig az
"isteni szikra", a lélek, a megnyilvánult Isten jelképe. Ilyen hasonló
jelkép a Luca napi búzamag és a karácsonyfára akasztott "mag", az
aranyozott dió. Egyes helyeken a templomban a pap elé diót szórtak a
legények, mivel ôk jelképezik az emberi erôk között a teremtô tûz erôt.
Otthon a családfô az ünnepi asztal négy sarkába a karácsonyi vacsora
elôtt búzamagot szórt, ugyanis a karácsonyi asztal az Istenanya méhét
idézte meg. A négyhetes Advent idôszaka ennek megfelelôen a fogantatás elôkészítését szolgálta. Ekkor készült elô az "égi Anya" és Vele
minden ember a Fény fogantatására, amely egyben a Teremtés kezdetére utal. Ezért a Teremtés kezdetét is ünnepeljük ilyenkor. Ettôl a naptól kezdve a Fény, a Nap, vagyis Jézus egyre növekszik az égi
anyaméhben, egészen a március 21-e utáni elsô teliholdig, amikor is
Húsvétkor megszületik, illetve minden évben újjászületik, más szóval
feltámad.
Áldás!
Benyás

JÖVÔ- KÉP- MÁS
Bolygónk állandó mozgása (napszakok és évszakok változása)
mindig lehetôséget ad az EMBER MEGÚJULÁSÁRA.
Ilyenkor télen, a korán ránk telepedô sötétség gyorsan "magába
zár" minden láthatót. Messze horizontra tekintve, a gondolatunk
egy ÚJ VILÁGBA repülhet. A megszámlálhatatlan FÉNY felvillanása, az Univerzum végtelenségét mutatja. Január van. A zord
idô "csípése" a valóság talajára teszi a halandót. A tiszta
környezetbôl, még friss levegôt szippantva, elindul a biztonságot
adó hajlékba. Egy kicsit megállva még hátranéz. Nagy örömmel
tölti el a már megépített valóság és a körülötte lévô CSEND. A
kapuhoz érve biztosan és mindig reménykedve nyit be, a saját kis
birodalmába. Az udvaron felgyúló fény az életünk értelmét láttatja. A meleg szobába belépve az emberi szó, a gyerekzsivaj, az
ÉLET továbbvitelét hordozza magában. Most így ÚJÉV kezdetén,
tervezzünk egy BOLDOGABB, BÉKÉSEBB, SZEBB JÖVÔT!
Ez BENNÜNK van és ÉLJÜNK is VELE! A múltat már tudjuk, a
jelent érzékeljük a jövôt álmodjuk meg. A saját kis otthonunkat ha
már megterveztük és berendeztük. Szeretnénk a környezetünket is
szépnek látni. Induljunk el. Milyen is legyen TORDAS? Minél
többen egyet akarunk és egyet- értünk, annál szebb és nyugodtabb
lesz KIS FALUNK. Van kettô helyi újság is. Írjuk le és adjuk
közre gondolatainkat. "Repüljünk" elôre 5 - 10 - 15 évet.
MILYEN LEGYEN: A faluközpont, az emlékpark, az utcák,
terek. A közintézmények. A helyi mûemlékek. Sportolási,
szórakozási lehetôségek. Az igen nagy kulturális, mûvészeti
értékek fenntartási lehetôsége, elôadások a közösségünk és mások

POLGÁRÔR HÍREK
MEGHÍVÓ!
A Tordasi Polgárôrség 2009. február 23-án, hétfôn, 18
órakor tartja éves közgyûlését.
A közgyûlés helye: Tordas, Mûvelôdési Ház.
Napirendi pontok: beszámolók megtartása,
beszámolók elfogadása,
vezetôség választás,
egyebek.
A közgyûlésre minden tagunkat és érdeklôdôt szeretettel
várunk! A cikken kívül név szerinti meghívót senkinek
nem küldünk.
Vezetôség
Tisztelt Támogatóink!
Az év kezdetével eljött az adóbevallások ideje is.
lyenkor a már hagyományos módon lehet az adó 1%áról dönteni. Mindenkit felkérünk, döntsön lelkiismerete szerint. Továbbra is várjuk, köszönettel fogadjuk az 1 %-ok felajánlását, illetve a készpénzben vagy
csekken történô adományokat.
Nevünk:
Tordasi Polgárôrség
Adószámunk:
19097439-1-07
Vezetôség

javára. A természeti és környezeti adottságok megóvása,
kihasználása. Hagyományaink ápolása,
új értékek teremtése stb… stb… Nagyon fontos és hasznos lenne,
ha újságainkban foglalkoznánk:
A természeti jelenségekkel, a
vallástörténettel, a kultúrtörténettel - még ha figyelemfelkeltés
erejéig is -. A környezetvédelem és a jogkövetés, mindig aktuális
témát adhat. Újságaink (Kisbíró, Tordas Értékei) szerkesztése és
közérdeklôdésre számot tartó megjelenése igen nagy feladat és
felelôsség is. A hangnem és témaváltás már részben megtörtént.
Az új év kezdete az új lehetôségek kezdete is lehet. ÉLJÜNK
VELE!
Bizakodva: Derecskei János

"MOSOLYT AZ ARCOKRA,
MELEGSÉGET A SZÍVEKBE"

2008. december 20-án az ország legkülönbözôbb településeirôl, városaiból kerekedtek fel a gyerekek kísérôikkel,
tanáraikkal, hogy egy nap erejéig benépesítsék a budapesti
Vasas sportcsarnokot.
Tordasról és Gyúróról 15 felsô tagozatossal indultunk útnak.
Immáron harmadik éve vettünk részt az MTTOSZ (Magyar
Technikai és Tömegsportok Országos Szövetsége) által rendezett
"Mosolyt az arcokra, melegséget a szívekbe" címû programon, a
tordasi lövészklub vezetôje, Farkas István jóvoltából, a Tordas
Értékmegôrzô-fejlesztô és Kulturális Közhasznú Egyesület segítségével. Az egész napos rendezvényen szurkoltunk a sorversenyzô csapatoknak, a gyerekek kipróbálhatták a falmászást, a
trambulint, ajándékért cserébe tesztet tölthettek ki a
környezetvédelemrôl és újrahasznosított papírból készült
játékokkal játszhattak. Ezalatt több elôadó és énekes koncertjén
énekelhettek, táncolhattak, s kergethették a görkoris mikulást és
krampuszát némi csokiért, akiknek természetesen sohasem ürült
ki a zsákjuk a finomságokból. A nap fénypontja a kajak-kenu
válogatott volt, akik nem csak a vízen, de itt is helyt álltak, közel
2000 gyermeknek adtak aláírást, s válaszolgattak kérdéseikre.
Délután négy óra magasságában jócskán elfáradva, ajándékokkal
felpakolva ültünk fel a buszra, hogy indulhassunk haza.
Megteltek a hátizsákok édességgel, gyümölccsel, péksüteményekkel, a tordasi és gyúrói iskola tornatermébe az MTTOSZ
jóvoltából pedig új labdák, pingpongütôk, tollasütôk kerültek.
Farkas Noémi

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 -

Kiadja:
Felelôs kiadó:
Szerkeszti:
Honlap:
Megjelenik:

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

