
Augusztus 20-i nemzeti ünnepünket úgy
ünnepelhetjük, hogy ennek az ünnepnek
történelmi múltjában több a fény, mint az
árnyék. Másik két nemzeti ünnepünk, az
1848-49-es és az 1956-os forradalom és
szabadságharc történelmünk olyan esemé-
nyeire épül, amelyekben több volt a
könny, mint a mosoly. Szabadságunkért,
függetlenségünkért küzdô népünk szá-
mára ezekre az eseményekre való emlé-
kezés is sokszor tiltott, vagy meghamisí-
tott volt.

Volt idô, amikor augusztus 20-i nemzeti
ünnepünk is az „Alkotmány ünnepe”,
vagy az „új kenyér ünnepe” címkét kapta.
De valódi tartalmát, elsô magyar királyunk-
hoz, államalapításunkhoz, hazára találá-
sunkhoz való kötôdését nem vesztette el
népünk tudatában. De vajon az elmúlt
évek, évtizedek – amikben ugyan vissza-

kapta méltó helyét és tartalmát ez az
ünnep is – alatt nem lúgozódott-e ki a
magyar  emberek sokaságának a lelkébôl,
hogy mi végre vagyunk a világon, itt a
Kárpát-medencében? Tamási Áron egyik
regényhôsének szavait szabadon fogal-
mazva, hányan válaszolnak így? Azért
vagyok a világon, azért élek ebben az
országban, hogy otthon legyek benne.
Itthon, otthon. De hogyan érezze magát
otthon ezen a földön az az új kenye-
rünkért fáradozó szántó-vetô, gazdálkodó
ember akinek helyzetét valaki így fogal-
mazta meg: „Hiába zizeg az érett vetés, a
föld megindul alatta és valósággal az a
helyzet sokszor, hogy a kalász elviszi a
földet, a vagyont, hogy a gazda többet
költ, mint amit nyer, mert a búzának és a
terményeinek az értéke nem a munká-
jától, nem a föld minôségétôl függ, hanem

a világpiac alakulásától. Teremhetnének a
magyar mezôk kétszer, mint a Nílus mel-
letti dús földek, ez csak még nagyobb
teher a földön. A búza aranyvalutáját nem
váltják be a világ nagy tôzsdéi.” (Muraközy
Gyula)

Ünneprontó  szavak, amikor arra készü-
lünk lélekben, hogy hálát adjunk Istennek
az új kenyérért, ami ebben az esztendô-

Folytatás a 2. oldalon

Faluház programja:

Aug. 3. 17.00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele újra minden hétfôn

* * *

Aug. 16. 8.00–15.00: Vasárnapi
Vásárnap a Tahi hídfô melletti réten (ld.
plakát)

Aug. 20. 17.00: Szent István napi ünnep-
ség, új kenyér szentelés a katolikus
templom és a könyvtár kertjében

Aug. 22. 10.00: Elsô Bakancsos
Lábteniszbajnokság a Pihenôparkban
(ld. plakát)

Aug. 28-29-30. Nyárbúcsúztató Fesztivál
a Fesztiválparkban.

Nyárbúcsúztató Fesztivál programja
Augusztus 28., péntek

17.00 Harcmûvészeti és majorette bemu-
tatók
18.00 The Unique Allstars-rock együttes
18.50 Megnyitó beszéd
19.00 Dobogókô együttes
20.00 Tombola
20.30 Ismerôs Arcok: A fellegajtó nyito-
gató-nemzeti rock     

22.00–02.30 Sátorbál a Madarak
együttessel
Augusztus 29. szombat

11.00 Ládafia Bábszínház: Nyakigláb,
Csupaháj, Málészáj avagy hol terem az
igazság          
14.00–18.00 Benedek Elek Alkotótábor-
Az aranytulipán c. mese feldolgozása
kézmûves foglalkozás keretében

Folytatás a 3. oldalon

2 0 4 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

A tahitótfalui katolikus

temetô sírfeliratai 4.

Ha már az isten kertet... 5.

Nagy utazás(ok) 7.

Képriport a nyári... 8.

„Amiért a harang szól...” 9.

Tahitótfalu augusztusi

programjai

Itthon legyünk otthon!

Kedves olvasóink! Az önkormányzati
híreket a szeptemberi számban olvas-
hatják.

Önkormányzati hírek
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2009. évben eddig született 17 fiú, 15
leány, összesen 32 gyermek

Megszülettem!
2009. június 30-án, nevem: 

Forgács Balázs Boldizsár
2009. július 01-én, nevem: Nikl Gergely
2009. július 03-án, nevem: Török Bendegúz
2009. július 07-én, nevem: Torvaji Bíborka
2009. július 08-án, nevem: Schirilla Alíz

Házasságot kötött 11 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:

Király Ferenc, 72 éves, Gábor Á. u. 14.
Ország Balázs, 65 éves, Semmelweis u. 5.
Meggyes Lászlóné, 86 éves, Almásy L. u. 9.
Bán István, 59 éves, Dózsa Gy. út 2.
Dr. Huszár Imre, 68 éves, Jókai u. 24.

Anyakönyvi hírek

Itt a nyár, ami egyesek számára a mun-
kavégzést, míg másoknak a pihenést jelenti.
A kettô összehangolása, a békés együttélés
érdekében az alábbi rendelkezésekre szeret-
nénk felhívni mindenki figyelmét és egyben
kérjük azok betartását.

Kertépítéssel és -fenntartással (pl. fû-
nyírás) valamint építkezéssel kapcsolatos
zajt keltô tevékenység végzése és zajforrá-
sok mûködtetése 
– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
– szombaton 10 óra és 18 óra között enge-

délyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve min-

den más idôszakban tilos.
Száraz füvet, kerti hulladékot közterületen

égetni tilos. Saját ingatlanon szabadban
égetni (száraz füvet és kerti hulladékot lehet,
egyéb hulladékot, pl. papírt, mûanyagot
tilos!) hétfôn és pénteken, 8 és 20 óra között
a tûzvédelmi szabályok betartásával szabad. 

Állat az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezet-
védelmi jogszabályok betartásával és a la-
kosság nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.)
nélkül tartható. Az állattartó köteles az
állat tartására szolgáló létesítmény tisz-
taságát biztosítani, szükség szerint takarí-
tani, fertôtleníteni, a káros rovarok és rág-
csálók irtásáról rendszeresen gondoskodni. 

Az ebeket az állattartók úgy kötelesek

tartani – szükség esetén megkötve, zárt he-
lyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni,
közterületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerí-
tetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határa-
it ne hagyhassa el.

A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását
megakadályozni, és ezt követôen ezt az álla-
potot a vegetációs idôszak végéig folyama-
tosan fenntartani. 

Polgármesteri Hivatal

Zajvédelem

Tahitótfaluban 4271 fô választópolgárból 1813-ban adott le érvényes szavazatot az aláb-
biak szerint:

1. Ált. Iskola 2. Népház 3. Bölcsôde 4. Óvoda Összesen

FIDESZ 234 292 318 315 1159

SZDSZ 9 6 15 12 42

MCF 0 0 0 0 0

MUNKÁSPÁRT 1 5 2 1 9

MSZP 50 31 74 77 232

JOBBIK 37 46 89 73 245

LMP-HP 9 9 10 17 45

MDF 12 11 30 28 81

Összesen 352 400 538 523 1813

Európai Parlamenti választások 

eredménye községünkben

Folytatás az 1. oldalról
ben is az asztalunkra kerül? Szó sincs  róla!
Arról van szó, hogy Szent István szellemi-
ségéhez és lelkiségéhez hûen olyan vízió
legyen magyar népünk elôtt, amelyik
öntudatosan hiszi és vallja, hogy Istennek
mindegyik nemzettel, így a magyarral is
terve és célja van. Ha ezt minél több ma-
gyar ember hiszi, tudja és vallja, annál job-
ban értjük, hogy nemzeti létünk legdön-
tôbb kérdése: milyen nemzetünk lelke? Ha
anyagi mértékkel mérjük egy nemzet gaz-
dagságát, nagyságát, akkor nem állhatunk
oda 30 vagy 40 milliós népek mellé. „De a
történelemben nem az anyag dönt, hanem
a lélek.” Ez nem idealizmus, ha lefordítjuk
magyar adottságainkra. Nem a mennyiség,
hanem a minôség a döntô. Lelki alkatunk
szerint olyan intelligenciát kaptunk, mely
felülmúlja a körülöttünk lakó népekét. De
azt nem azért kaptuk, hogy bárkit lenéz-
zünk, hanem mint a világ társadalmának
kisebbsége, erôsebbek, jobbak, igazabbak
legyünk más nemzeteknél. Példát mutatni
a fogyasztói társadalmak számára, hogy
nem elég dolgozni és fogyasztani: „Menni,
venni, enni.” Szükségünk van a hálaadásra
az új kenyérért is. A hálaadás megóv ben-
nünket a mértéktelenségtôl, annak szél-
sôséges megnyilvánulásától, a kapzsiságtól
épp úgy, mint a zsugoriságtól.

Ilyen életre Istentôl kapott jogunk és
parancsunk van. Éppen ezért az önmagá-
ért, családjáért, hazájáért felelôsséget érzô
ember tud imádkozni és dolgozni olyan
társadalmi és gazdasági életért, amelyben
becsületes munkája után mindenki tisztes-
ségesen megélhet, megkeresheti a maga
kenyerét. Mert az emberhez méltó élethez
való jogot nem kelet vagy nyugat adta
nekünk, hanem az élô Isten.

Az életre való parancsot sem emberek-
tôl kaptuk, akik saját érdekeik szerint
adagolhatják nekünk, hanem a teremtô,
életet ajándékozó Istentôl.

Attól lesz fényesebb nemzeti ünnepünk
ünneplése, ha szeretjük hazánkat. „A
nemzet szeretete abban áll, hogy a hoz-
zám legközelebb esôkre hull rá a szívem
fénye. A nemzetemet a gyermekemen át
szeretem eslôsorban. Ôt akarom a számára
kiformálni.”

Ezt tette Szent István elsô királyunk,
amikor fiának írta intelmeit úgy, hogy az
századokon át világít.

Szénási László

református lelkipásztor

Itthon legyünk

otthon!
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Folytatás az 1. oldalról
14.00 Hucul Ösvény bemutató akadály-
verseny és díjkiosztó 
15.00 Ôseink nyomában – lovasbemutató
15.30 Csobánkai Rozmaring Táncegyüttes
16.00 BelleveY Orientális Tánccsoport
17.00 Green Fields – ír népzene, tánc és
táncház
18.30 Budapest Champagne Band – nép-
szerû dallamok
19.30 Pelvax együttes
20.30 Tombola
21.00 Dinamit együttes
22.30–01.30 Sátorbál a Rockcsont
együttessel

Augusztus 30. vasárnap

10.00–18.00 Benedek Elek Alkotótábor:
Furulyás Palkó c. mese feldolgozása
kézmûves foglalkozás keretében
11.00 Ládafia Bábszínház: Vásári báb-
cirkusz – játék gravitációval, súrlódással,
légellenállással
14.00–18.00 Aranyszarvas Közhasznú
Ijász Sportegyesület nyílt napja
15.30 Tönköly zenekar – magyar népzene
és tánctanítás
17.00 Nótázzunk együtt Madarász
Katalinnal
18.00 AcéDéCé (AC/DC Tribute) zenekar
19.00 Don Attila Band – country zene,
tánc és tánctanítás
20.30 Tombola 
21.00 Ferenczy György és a Rackajam

22.30–01.30 Sátorbál a Cascade együttes-
sel
Szombat-vasárnap: Starthely Modellezô
Sportegyesület bemutatója és amatôr
verseny (részletek: www.starthely.eu és
www.tahitotfalu.hu honlapon)

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk
* * *

Szeptember 20. 20.00: Latin érintés –
Papadimitriu Athina lemezbemutató szín-
házi koncertje a Mûvészetek Palotájában
Színházi buszjárat Tahitótfaluból
Jegyek 3000Ft (+útiköltség) egységáron
kaphatók a mûvelôdésszervezônél, Béres
Gabriellánál (0630-3375527).
A programokról részletes információk a
plakátokon és a honlapon.

Tahitótfalu augusztusi

programjai

Igen tisztelt Gazdák, nevezésüket várjuk
augusztus 16-án, vasárnap délelôtt 11 órára
a Tahi hídfô melletti füves területen meg-
rendezendô KAKAS SZÉPSÉGVERSENY-re. 

A benevezettek tíz és tizenegy óra között
jelentkezhetnek a helyszínen, 300 Ft/kakas
nevezési díj megfizetése ellenében, saját
tulajdonú szárnyasukkal/szárnyasaikkal.

A vásárjáró látogatók szavazatai alapján
legszebbnek ítélt kakas nyereménye
HÁROM TYÚK lesz, melynek elszállításáról
a gyôztes gazdája gondoskodik.

Tisztelettel a szer-
vezôk: Béres Gabri-
ella, Rokob Orsolya
és a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapít-
vány.

Elérhetôség: 
Béres Gabriella
0630-9190279,
Rokob Orsolya
0670-5984345
tahivasar@freemail.hu
mezontuli@gmail.com

Kakas szépségverseny a Vasárnapi

Vásárnapon!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
vásár. Ahová tyúkot mentem venni, fél-
pénzzel. Én elmentem a vásárba és azóta is
odajárok, ha „közhírré tétetik” a barnás
színû plakáton, hogy Vasárnapi Vásárnap
lesz a Tahi hídnál. Nem bánom, „Legyen
úgy mint régen vót…” ezt is olvasom a fal-
ragaszon. Pedig nem tudom pontosan, mi-
lyenek is lehettek azok a réges-régi vásá-
rok, de azt tudom, hogy augusztus 16-án
ismét ott a helyem, hogy mézet, lekvárt,
szörpöt, míves apró tárgyakat vehessek,
hogy válogathassak a környékbeli terme-
lôk gyümölcsei között és beszélgethessek
ismerôseimmel. Házi bort kóstoljak, és kí-
váncsiskodhassak, miféle újdonságokat
eszelnek ki az ötletgazda-szervezôk erre a
majdnem jubileumi, Ötödik Vasárnapi
Vásárnapra.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
vásár. Nem olyan mindenhetes, vagy min-
denhónapos, hanem csak évente kétszeri.
Azt mondják, szeretnék megadni a módját.
Nem akarnak hétköznapivá és ötlettelen-
né válni. Nem akarnak anyagiassá lenni.

Nem kívánják földuzzasztani a portékások
számát – termelôket, alkotókat – legyen ez
a Vasárnapi Vásárnap mindig egy kicsit ün-
nepi és mindig egy kicsit más. Ráadásul,
így mondják, bíznak abban, hogy az itt ki-
alakult termelô-vásárló kapcsolatok mû-
ködnek tovább a hétköznapokban. Hiszen
itt az asztal két oldalán állók egyfalubéliek,
vagy legalábbis többnyire közel élnek
egymáshoz. 

Én elmentem a vá-
sárba, és elmegyek
augusztus 16-án is,
mert kakas szépség-
versenyt is hirdettek
délelôtt 11-re. Nem
tudom, nevezünk-e,
de az bizonyos, hogy
három tyúk lesz a
jóvágású, gyôztes
szárnyas jutalma. A
tisztes nézôsereg
lészen majd a bíráló.
Újdonságként népi
viselet próba is lesz.

(Vinnem kell a fényképezôgépet.) De nem
csak a viseleteket, néhány régi tárgy
mûködését is megpróbálhatjuk szakava-
tott segítséggel. Népi játszóház csalogatja
majd a kicsinyeket ismét, olvasom, min-
ket, felnôtteket pedig egy vérbeli vásári
kikiáltó. 

Találkozzunk? Hol volt, hol nem volt, és
lesz, no hol is lesz? A Tahi hídnál, augusz-
tus 16-án, vasárnap nyolctól háromig
Vasárnapi Vásárnap lesz megint!

LK

Kárikittyom, édes tyúkom...
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E lap jóvoltából 2006. novemberében
megjelent a „Sírkôfeliratok és –töredékek a
tahitótfalui református temetôben” c. írás.
Magam sem hittem a szememnek, amikor
röviddel azután a szeretô utódok a reformá-
tus temetôben rendbetettek számos sírkö-
vet, megújítottak sírkôfeliratokat. Köszönet
az érintetteknek. Bár elhalt szeretteink
legszebb ünneplô ruhát öltött teste a sírban
nyugszik, ôk mégis közöttünk vannak min-
dennapjainkban. Itt élnek velünk tovább a
szívben, a lélekben, a gondolatban. S ez ál-
tal érezzük folytonos, meg nem szûnô sze-
retetüket, mely szeretet oly gyakran segít át
bennünket hétköznapjaink nehézségein.
De bennünk élnek tovább példamutató
életükkel, tanításaikkal is. Ezen tanítások
egy része válik láthatóvá üzenetként az oly-
kor nehezen olvasható, mohával, s a múlt
idô nyomaival beborított, kôbe vésett be-
tûk által. S hogy ezek az üzenetek eljussa-
nak mindnyájunkhoz, tettem kísérletet te-
metôink még olvasható, nehezen betûz-
hetô sírkôfeliratainak, töredékeinek közzé-
tételére, melyeket ezennel ajánlok a Tisztelt
Olvasó figyelmébe azzal, hogy legyünk lé-
lekben is erôsek figyelembe venni ezeket a
nem bibliai, de mindenképpen biblikus
üzeneteket.

„…hinni valamiben: nem az emberben,
mert az emberek esendôk, változékonyak
és gyengék, hanem a földben, hegyekben s
a fölöttünk lévô égboltban, mert az nem
távozik el innen soha. A fák nem futnak el
a helyükrôl hûtlenül és akármilyen vál-
tozás legyen, mindig ugyanazok marad-
nak… osztán a föld alatt is emberek van-
nak… hogy halottak… hát osztán… a
halott ember olyan, mint az elveszett búza-
szem… újból kikél és megsokasodik…”
(Nyírô József: Madéfalvi veszedelem)

– Téged elfelejteni soha nem lehet, Mert
te voltál a jóság és a szeretet.

Csorba János 1917-1992.
– Az Isten áldja meg e föld minden por-

szemét, Mely fedi édesanyánk drága testét.
Bóka Lászlóné
– Életednek legszebb fája, kettétört az

Úr szavára.
Messze földön elfáradtál, megpihenni

haza vágytál.
Jézusodnak szívén itt megnyugodtál.
Drotleff Károly 1927-1984.
– Nehéz e kô, nehezebb a bánat, Mely a

jó édesapa által nehezedett a családra.
Itt nyugszik a jó édesapa, aki nejét és

gyermekeit árván hagyta. Rajos István
volt a neve, 40 évre terjed a földi élete.
+1919.

20 évet töltöttem veled békességben,

elválasztott tôled az Úr végzése,
És szívemben tartom míg élek, holtom

után veled pihenni térek.
Nyugodj addig csendben Jézus szent

nevében, míg eljön az idô hozzád ide térek.
Rajos Istvánné +1935
Isten végzésében megnyugodva élünk,

imádkozni édesapánk érted
Soha meg nem szûnünk.
– E gyász sír ölében nyugosznak

Istenben boldogult nemes Palik János tót-
falusi kántortanító hamvai. Szül. 1822.-
évben, +1889.

Áldás lengjen pora felett, oly atyának ki
szívén hordozta

Boldogságát kedves családjának.
– Hû nôd is e sírban fog pihenni veled,

ki két gyermekével imádkozik érted.
Ismét lesz még egyszer boldog feltáma-

dás, s azután soha többé el nem hagyjuk
egymást.

Rakonczai István 1869-1923
– Mária a meghaltak patrónája, könyö-

rögj kimúlt szolgálódért,
Az úr Jézus szent halálát ábrázoló szent

kereszt alatt
Nyugosznak 1873 év september 3.-án

Istenben elnyugodott
Halász Erzsébetnek hûlt tetemei, melyet

örök emlékül
Hûségének emelt az ô bus férje Tóth

Mihály kivel 13 évet békességben élt.
– Sokat hányódtunk az élet tengerén,

Megpihenünk Jézus szent szívén.
Rau József 1921-2004.
– Isten után te voltál mindenem, hoz-

zád jövök újra,
Hogy álmaink egy legyen.
Adamik László 1899-1955 és neje
– Legyen álmod csendes, Boldog feltá-

madás,
Midôn majd örökre feltaláljuk egymást.
Pátián Vilmos 1903-1967 és neje
– Emléked ôrzöm míg élek Utána pihen-

ni hozzád térek. Jézus irgalmazz neki.
Üller András 1894-1963 és neje
– Ôrt áll itt szelíden, És nem feled a

szeretet!
Király Péter 1943-2002.
– Az élet utain veszély közeleg felém, Úr

Jézus szent szíve Feléd sóvárgok én.
Pálinkás Ilonka, Pálinkás János és neje
A Pollack család sírboltjának feliratai:
– Pollack József Szül. Febr. 6. 1813.

Megh. Febr. 26. 1864.
– Pfeffer Nep. János Szül. Máj. 15. 1817.

Megh. Jún. 24. 1873.
– Alexander Pollack Riter und Klumberg

Veldmarschall Lientenant
geb. 21. Mai 1821. gest. 27. Feb. 1889.
– Auguste Pollak v. Klumberg geborene

Unger 1837-1902.

– Aradvári Báró König Károly 1842-1905.
– Alexandrina König geb. Pollack Klum-

berg 1858-1935
– König Éva 1892-1987
– Dr. Klima Kornél 1905-1986.
A sírkô hátoldalán fekete fémlapon a

Pollack és az Unger család tagjainak adatai
1810-tôl 1854-ig.

– „Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”

Üller István 1924-1999 és neje
– Elvérzett szülôi szív hozta haza poraid,

A hon földje szebbé teszi ifjúkori álmaid.
Németh András 1922-1944.

A tahitótfalui baptista temetô sírkôfeli-
ratai

– Te elvetted rólam bûneim terhét…
Vass Ferenc lelkész 1902-1991 és neje
– Életem ideje kezedben van
id.Vass József 1915-1973

…mert tudom, hogy eljön az idô,
amikor újra feljönnek a hegyekbe az igazi
magyarok, és keresgélni fognak elmúlott
dolgok után. De akkor még kevesebbet
fognak találni a régibôl. Talán semmi sem
marad akkorára. És sírni fognak a behor-
padt síroknál, az elkorhadt fejfák között
és romba dôlt templomok széjjelhordott
köveit sírva hordanák össze….” (Kós
Károly: Kôbôl, fából házat…)

G. Szalai István, 2006 ôszén

Tahitótfalui emléktábla-feliratok.

(Ahogyan akkor írták)

Emléktábla: fôleg házon, falon elhelye-
zett, felirattal, vagy dombormûves ábrá-
zolással, vagy mindkettôvel ellátott kô,
vagy érctábla, amely rendszerint a meg-
jelölt hellyel vonatkozásban lévô ese-
ményt, ill. valamikor ott élô, mûködô, ott
tartózkodó kiváló személy képmását,
vagy életének valamely szakaszát örökíti
meg. (Magyar nyelv értelmezô szótára.)

Úgy vélem, az a közösség, amelyen belül
„elérhetô távolságban” emléktáblák helyez-
tettek el,  (a fentiek értelmében) minden
bizonnyal büszke lehet arra, hogy érdemes-
nek találtatott az ilyen megtiszteltetésre.
Hiszen a nagy események, jeles személyek
közeli-távoli „jelenléte” mindenkor jó, építô
hatással kell, hogy legyen  a közösségre,
jelen esetünkben falunkra, annak lakóira.
Ilyen szemmel nézzük, olvassuk az alant fel-
sorolt emléktábla-feliratokat.

– Pollack Mihály Általános Iskola utcai
frontja: 1940. március 17-én, virágvasár-
napján, a kiáradt Duna magassága. 

A tahitótfalui katolikus temetô sírkôfeliratai, 2006. ôszén
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– Petôfi S. utca, Kristóf ház: kicsiny már-
ványtábla: 51. Kristóf Mihály és Debreczeni
Zsuzsánna 1891. (az „51.” házszám. Szerk.) 

– A Sportcsarnok elôtt, 1956-os emlék-
tábla: Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére állíttatta az Önkor-
mányzat. „Az igazság felemeli a nemzetet, a
bûn pedig gyalázatára van a népeknek.”
(Péld.14/34)

– Népház: Tildy Zoltán (1889-1961)
Tahitótfalu református gyülekezet lelkipász-
tora (1920-1930), miniszterelnök, köztár-
sasági elnök, államminiszter. Az ô közre-
mûködésével ebben az épületben dolgozott
az 1920-as években a népi írókat is támo-
gató Sylvester Nyomda és Kiadó. Állíttatott:
2002-ben.

– A katolikus templom bejáratának bal
oldalán szépen faragott dombormû, a Piéta.
Elôtte egy kôlapon nyugvó Krisztus szobor.

– A református templom toronyalatti be-
járatának két oldalán: – lelkipásztoraink
emléktáblája 1629-1996, – az 1975-2005
közötti presbiterek, lelkészek emléktáblája,
– a templom 170. évi fennállásának emlék-
táblája, 1975.

– A tahi oldalon lévô hídfô elôtti emlék-
tábla: Tildy Zoltán 1889-1961. Tahitótfalu
református lelkésze 1921-tôl 1929-ig. 1930-
ban a Független Kisgazda-, Földmunkás- és
Polgári Párt egyik alapítója, alelnöke. 1945-
ben miniszterelnök, 1948-ig köztársasági
elnök. 1948-tól 1956-ig az ÁVH házi ôrize-
tében tartották. 1956-ban a Forradalmi Kor-

mány államminisztere. 1958-ban a Nagy
Imre perben 69 éves korában 6 év börtönre
ítélték. Az újjáépített hidat köztársasági
elnökként 1947-ban avatta fel.

– A régi híd darabjának baloldali felirata:
A régi rácsos vashidat 1912-1914 között
építette Zsigmondy Béla és a gyôri Magyar
Vaggon- és Gépgyár Rt. Mihajlich Gyôzô
alapépítményei és a budapesti Államépíté-
szeti Hivatal tervei alapján. –1944-ben fel-
robbantották – 1947-ben újjáépítve, 1978-ig
szolgált. A jobb oldalon: Az új hidat a régi
alapépítményeken az Út-Vasúttervezô Válla-
lat terve szerint a Hídépítô Vállalat és a
Ganz-Mávag építette a Budapesti Közúti
Igazgatóság beruházásában. Ünnepélyes
forgalomba helyezése 1978. július 20-án
történt.

– A falu régi posta épületének  a Duna
felôli oldalán, bal-magasságban áll egy tábla,
megidézve az 1838. áprilisi tragikus árvizet.

– A 11-es út 52. sz mellett: kô dombor-
mû: Mária a halott Jézust tartja ölében
(talán Michelangelo nyomán)  „Az Úr szólí-
tott”. MCM XL III. X.V. (Motorbalesetben
meghalt Sorg Antal és menyasszonya Dániel
Asszanta emlékét ôrzi. Szerk.)

– NINCS emléktábla a Duna parton lévô
Gombaszögi Frida (a magyar színjátszás
kiemelkedô alakja) villa falán, a Pollack
Mihály (a magyar klasszicizmus legnagyobb
19. szd.-i építésze) szüreti házán és nyara-
lóján, sem sírján, az Unger villa marad-
ványain, az egyelôre a nehezen épülô Falu-

házon, amelyek ha lennének, talán egyszer
sorrendbe állítva nagyobb vonzerôt jelent-
hetnének azoknak, akik kíváncsiak lenné-
nek erre a szép falura. Különösen akkor, ha
úgy érezzük, és fel is tudjuk mutatni azt,
hogy a helyben faragott bölcsô az egyik
legszebb, és legnemesebb szentség a vilá-
gon.

– A Hôsök emlékmûvén kôbe vésve ol-
vasható a Magyar Hiszekegy néhány sora:
„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban, Hiszek
Magyarország feltámadásában. Ámen.”
Lehet ma ennél hívebben fohászkodni 2009
Magyarországában?! Lehet. „Hazádnak ren-
dületlenül…” „Isten, áldd meg a magyart!”
Ezek azonban olyan sorok, amelyek már
sok-sok falon lévô emléktábla sorai. Leg-
méltóbb helyük azonban a szív-falán van.

Ha az Értelmezô Szótár megállapítását
elfogadjuk, akkor joggal említhetjük a
temetôk sírkôfeliratainak düledezô fejfái-
nak üzeneteit, hiszen azok is emléket állí-
tanak, igaz, „csak” az olyan neves emberek-
nek, akik „híressége” abban állt, hogy
tisztességgel éltek, becsülettel dolgoztak,
örültek, szerettek, szenvedtek. Elsôsorban
családjuk, szûkebb környezetük „nagyjai”
voltak. Ennélfogva ôk is méltók az
említésre-emlékezésre, mert ôk is megtet-
ték mindazt, amit szeretteik, a falu, s a haza
elvárt tôlük.

G. Szalai István 

Augusztus is ellátja kellô munkával a
serénykedni vágyókat. A saját „termését”
mindenki megízlelhette már, s ez a tapasz-
talás erôt ad a további ténykedéshez is.
Senkinek ne vegye el a kedvét, ha esetleg
egy kicsit savanyú, kicsit kicsi, ami ter-
mett, mert az elsô lépések tapasztalatai és
gyümölcsei is aranyat érnek. Az elsô, má-
sodik terméshullám után célszerû további
zöldféléket termelni az ôszi-téli szüret
reményében. Az így kihasznált terület
nemcsak konyhapénzt spórol nekünk,
hanem jól megválogatva a növényeket, a
talajt is ápolhatja. A legfontosabb alapel-
vek a növények közötti jószomszédság és
harmonikus egymásra hatás érdekében a
következôk: Kerüljük az azonos zöldség-
csoportba tartozók vetését, ültetését
ugyanazon helyre, vagy egymás mellé,
vagy egymás után 3-4 évig. Ugyanis a
rokonok nemcsak a kedvenc kórokozói-
kat, kártevôiket vonzzák és tartják egy-
helyben, hanem azonos tápanyagszükség-
letük okán ágyásainkból ugyanazokat a

tápanyagokat válogatják ki. Válogassunk
különbözô gyökérmélységû fajokat egy-
más mellé, vagy egymás után. Ezen nö-
vények a talaj különbözô rétegeibôl táplál-
koznak, nem harcolva egymással az
élelemért. Mélyen gyökerezô növények
beillesztése a vetési tervbe azért is fontos,
mert az alsó rétegekbe öntözés során óha-
tatlanul lemosódott vízoldékony tápanya-
got a felszín közelébe szívja, elérhetôvé
teszi (dinnyefélék, tökfélék). Tápanyag-
szükséglet szerint különbözô zöldek he-
lyes sorrendje segít számunkra feldúsítani
a talajerôt évközben is. Közismert, hogy a
hüvelyesek (bab, borsó) gyökerén meg-
telepedett baktériumok megkötik a levegô
nitrogénjét. Azon növények, amelyek sok
tápanyagot igényelnek, hálásak az ilyen
elôveteményért; a „torkos” zöldségfélék
után pedig a talaj készletei töltôdhetnek
fel segítségükkel. A tápanyagigény szem-
pontjából közömbös növények másod-
veteményként gyökerükkel levegôsítik a
földet, árnyékukkal óvják a termôréteget,
ízükkel táplálnak minket. Egyes növények
illatanyagaikkal, nedveikkel, serkentik,
vagy gátolják egymás növekedését, riaszt-
ják egymás kártevôit, gátolják a kórokozók
fejlôdését. (Táblázatba foglalt tapasztala-

tokat a következô cikkben közlöm a ked-
ves érdeklôdôkkel.)

Az elôbbiek figyelembe vételével e
hónapban vethetô még zöldborsó, zöld-
bab, feketeretek, hónapos retek, spenót,
palántázhatók a káposztafélék közül a kar-
alábé, kelbimbó, kínai kel, fejes és vörös-
káposzta. Tavaszra az elsô vitaminadagot
jelentheti a most elvetett petrezselyem. A
három évesnél idôsebb földieper ágyá-
sokat érdemes felfrissíteni, újratelepíteni,
lehetôleg egy másik helyre.

A magunk által, vegyszermentesen ter-
mesztett teljesértékû zöldségfélék segíte-
nek a parlagfû okozta allergiás tünetek
csökkentésében is. (Mondtam, hogy ara-
nyat érnek!)A parlagfû egyebek iránt
hasonlatos a mesebeli sárkányokhoz, ha
levágják a fejét (t. i. a virágát), a csutkán
háromszor annyi nô. A parlagfüvet gyöke-
restôl érdemes eltávolítani.

2009 Kisasszony havában (is) könny-
mentes, ragyogóan csillagos égboltot
kívánva:

Nagy István, kertészmérnök
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Bár most a forróság napjaiban nehéz el-
hinnünk, de lassan végéhez közeledik a
nyár. Néhány hét múlva – mint minden
évben – megkezdôdik az új tanév. Leendô
elsôseink izgatottan készülnek, hiszen
szeptembertôl ôk már nem ovisok, hanem
„nagy” iskolások lesznek. Kik is ôk?

Ágoston Ádám
Antal Zsombor Áron
Bánáti Benedek
Czink Rebeka 
Cserkuti István
Dunstone Benjamin
Fábián Márk
Gille Eszter
Heves Ágnes
Holba Laura
Horváth Dóra
Kenderesi Szonja
Kovács Ajsa Petra
Kövesdi Péter
Mile Károly

Osvald Olivér
Pánczél Márton Mihály
Princz Jana
Réfi Balázs Attila
Sándor Zoltán Krisztián
Sanyó Krisztina
Sebes Ágnes Málna
Sipos István Ádám
Somodi Tamás
Spiegel Krisztián
Szabó Ádám
Szabó Bence
Szabó Letícia Viktória
Szabó Levente Máté
Takács Dániel
Tóth Bence Tibor
Vaczó Márta
Varga Ádám Pál

Szeretettel várja ôket a két tanító néni,
Kecskés Tímea és Csereklyéné Szente
Ildikó.

Most néhány tanévkezdéssel kapcso-
latos információ:

Augusztus 27-én tartjuk a központi
iskolában a javító- és osztályozóvizsgákat.

A tankönyveket augusztus 27-én 13 és
18 között, 28-án 8 és 14 óra között lehet
megvásárolni az iskola Kossuth Lajos utcai
épületében.

Tanévnyitó ünnepélyünket augusztus
31-én (hétfôn) 18 órától a központi
iskolában tartjuk.

Az elsô tanítási nap szeptember 1.
Zeneiskolai pótjelentkezésre és órabe-

osztásra szeptember 1-én 15-17 óra között
a központi iskolában lehet jelentkezni.

Kívánom leendô elsôs, valamennyi
nagyobb diákunknak és kollégáimnak,
hogy a nyár hátralévô részében pihen-
jenek sokat, gyûjtsenek erôt az elôttünk
álló tanévre. Remélem szeptemberben
mindannyian frissen, tanulásra, tanításra
készen és felfrissülve kezdhetjük el a
2009/2010-es tanévet.   

Gillich Péterné igazgató

Közeledik az új tanév

Az elmúlt hónapok
sok szép feladatot adtak
egyesületünknek. Elsô-
ként a különbözô helyi

rendezvényeken való szereplést említ-
hetjük: a Vasárnapi Vásárnapon és az Eper-
fesztiválon hatalmas tömeget vonzottak
íjászbemutatóink. A már hagyománnyá vá-
ló íjásztatás során kicsik és nagyok próbál-
hatják ki pár lövés erejéig e sportágat. A
sok érdeklôdô azt jelenti számunkra, van
értelme e bemutatóknak, mások számára
is érdekes, izgalmas sport az íjászat, és
mindenki számára öröm, mikor egy-egy
vesszô célba ér. A biztonságra mindig ki-
emelt figyelmet fordítunk: az íjászat terü-
letét lezárjuk, lövés során senki nem
tartózkodhat a pálya területén, a vesszôket
megadott jelre szedjük ki. Baleset bemu-
tatóink során nem történt, de bosszantó
gondot okoznak azon honfitársaink, akik a
figyelmeztetô jelzéseket semmibe véve
gyalogosan, kerékpárral, motorral, néha
autóval is belépnek, behajtanak az elzárt
területre, megzavarják mások szórakozá-
sát veszélyeztetve ezzel saját testi épsé-
güket is. Nem csak Tahitótfaluban, hanem
„idegenben” is tartottunk bemutatót: a
szigetmonostori Szent Iván-napi ren-
dezvényen is részt vett egyesületünk..

Hagyományos országos íjászversenyün-
ket a 11. TAKI Kupát május 30-án ren-
deztük meg. Pünkösdi versenyünkre idén
a vártnál kevesebben érkeztek, egyrészt egy
épp akkor rendezett esztergomi verseny

osztotta meg az íjászokat, másrészt a há-
rom napos hosszú hétvége kínálhatott
más programot a családoknak. A mintegy
70 induló így kényel-
mesen elfért a húsz ál-
lomást felvonultató pá-
lyán, ahol kisebb-na-
gyobb állatalakokat
kellett eltalálni. A
pócsmegyeri temetô
elôtti erdôs terület
kiváló terepadottságai,
a furfangosan elhe-
lyezett mormota, fekvô
ôz vagy pulyka min-
denki számára egyenlô
esélyt kínáltak. A jó
hangulatú versenyt az
idôjárás is kegyeibe
fogadta, és a felhôsza-
kadás udvariasan meg-
várta az eredményhir-
detés végét. Tagjaink
ismét sok dobogós he-
lyezéssel örvendeztet-
tek meg minket. Kö-
szönjük tagtársainknak
az aktív részvételt, és
külön köszönet illeti a
terület tulajdonosát,
Losonczi Benjámint,
aki a helyszín biz-
tosításával segítette
egyesületünket az
országos verseny meg-

rendezésében. Következô országos verse-
nyünket szeptember 26-án rendezzük
ugyanezen a helyszínen. ÍJ VELETEK!

Papp Károly 

elnök

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú 

Íjász Sport Egyesület rovata
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A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
tanulói az idei nyári szünetben két, iskolai
keretben szervezett táborozáson vehettek
részt Balogh Zsolt és Vaczó Zoltán tanárurak
szervezésében.

Június 20-án, a tanévzárót követô napon
indultunk a Szelidi-tóhoz. A szálláshely szinte
közvetlenül a vízparton feküdt, fürdésre azon-
ban csak két rövid alkalom adódott. Az idô-
járás nem fogadta kegyeibe a táborozókat,
nem volt nap, hogy ne esett volna. Progra-
mokban azonban nem volt hiány: Kiskôrösön
meglátogattuk Petôfi Sándor szülôházát,

Kalocsán mindent megtudhattunk a piros-
paprikáról a Paprikamúzeumban, hallgattunk
orgonahangversenyt fôszékesegyházban.
Megcsodáltuk a kiskunhalasi csipkéket és
fürödtünk a kiskunmajsai strandfürdôben.
Mindenki számára élményt jelentett a soltvad-
kerti cukrászda és fagyizó pazar kínálata és
finom ízei. Sétát tettünk a Szelidi-tó tópartján,
láttunk gyönyörû naplementét az Alföldön,
megtekintettük a hajósi pincefalut. Egy hét
múlva mind a 44 tanuló fáradtan, de
élményekben gazdagon tért haza.

Július 10-18-ig egy sokkal nagyobb utazás
várt arra a 16 tanulóra, akik Londonba in-

dultak. Az elsô éjszaka utazással telt el, de
minden fáradságért kárpótolt a gyönyörû
Luxemburg megtekintése. Egy Franciaország-
ban töltött éjszaka után tovább utaztunk, és
átkeltünk komppal a Csatornán. Este már a
londoni vendégfogadó családoknál vacsoráz-
tunk, ahol alkalom nyílott betekinteni egy an-
gol család életébe, és gyakorolni az iskolában
tanult angol nyelvet. A következô két napban
London nevezetességeivel ismerkedtünk
meg: parlament épülete a Big Bennel, ôrség-
váltás a Buckingham Palotánál, Természettu-
dományos és Technikai Múzeum, a város
panorámája a London Eye-ról, a Tower és a
koronázási ékszerek, a híres Oxford Street-i
üzletek, British Múzeum, élethû viaszfigurák a
Madam Tussaud’s panoptikumban. Másnap
egy körutazást tettünk, melynek elsô állomása
a warwick-i vár és kastély volt, hol a kora
középkortól kezdôdôen mutatják be egy vidé-
ki vár életét. Következô megállónk Shakes-
peare szülôvárosa, Stratford upon Avon volt,
ahol megtekintettük a híres drámaíró és költô
szülôházát, és bepillantást nyerhettünk egy

vidéki angol kisváros nyüzsgô életébe.
Hazafelé egy rövid séta erejéig megálltunk
Oxfordban, ahol betekintést nyertünk a híres
iskolaváros életébe is. Búcsúzva Londontól az
utazást hazafelé a Canterbury katedrális
megtekintésével szakítottuk meg, majd a
Csalagúton át hosszú buszozással érkeztünk
Párizsba, ahol egy napot töltöttünk el: sétál-
tunk a városban, megmásztuk az Eiffel torny-
ot és hajókáztunk a Szajnán. Késô este indul-
va, egy hosszú éjszakai buszozás után
érkeztünk haza.                                       VZ

Nagy utazás(ok)

Július 6-12 között immár kilencedszer ren-
dezte meg a Vox Insulae Sziget Hangja Köz-
hasznú Egyesület a szentendrei-szigeti mûvé-
szeti hetet. Az idén a zene mellett a képzômû-
vészet volt a vendégmûvészet: Gaszner Ildikó
és Hann Judit festményeit csodálhatták meg az
érdeklôdôk. A hétfô esti ünnepélyes kiállítás-
megnyitón megismerkedhettünk a mûvészek-
kel is, eddigi pályájukkal és természetesen
ízelítôt kaphattunk munkájukból is a kiállított
képeken keresztül. Az esti koncertek során –
az Ökumenikus Mûvészeti Hét szemszögébôl
nézve– régi és új elôadókat hallhattunk. Két
lemezbemutató koncert is színesítette a prog-
ramot: falunk lakója Mokos Andrea népdalokat
és népi imádságokat megszólaltató koncertje
mellett a régizenét játszó Kecskés Együttes 14
fôs létszámmal és rengeteg ritkán látható és

hallható különleges hangszerrel örvendeztette
meg a közönséget. Szerdán a szokásosnak
mondható orgonahangverseny zengett a refor-
mátus templomban. Legnagyobb örömünkre
Rostetter Szilveszter orgonamûvész egyre több
embert vonz be koncertjére. A barokk zene
szerelmesei fiatalok elôadásában hallhattak
barokk muzsikát a pócsmegyeri református
templomban rendezett koncerten. Szombat
este a református templomban koncert for-
májában és vasárnap reggel a római katolikus
templomban a szentmise részeként hangzott
fel Haydn: C-dúr miséje a Mûvészeti Hét alkal-
mi kórusának elôadásában zenekari kísérettel.
A táborban résztvevôknek egy hét állt a ren-
delkezésére, hogy a teljes misét megtanulja. A
Sziget Hangja Ökumenikus Kórushoz még
nyolc külsôs, éneket-éneklést kedvelô hölgy és

úr csatlakozott erre a hétre, hogy ebben a nagy
élményt nyújtó produkcióban részt vegyen.
Nem feltétlenül a közönség élményére gondo-
lok itt elsôsorban – bár remélem nekik is tet-
szett –, hanem arra, hogy milyen jó együtt éne-
kelni, és egy ilyen komoly zenei munkában
részt venni. A koncert végén is arra biztattam
a közönséget, hogy bátran lehet hozzánk csat-
lakozni, énekelni akár egész évi kórusmunká-
hoz, akár a nyári táborunkhoz, hisz jövôre
tizedszerre csendül fel a sziget hangja!

Szabó Judit

I. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét

Köszönjük a Faluház és a Hagyomány-
ôrzô kör nevében Csizmadi Andrásné
Ilonka néninek a falunak adományozott
slingelt alsóruhát.

BG

Köszönetnyilvánítás
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Képriport a nyári programokról

„A gyermek szeme a jövô tükre. Jaj annak,
aki elhomályosítja.” A költô, Juhász Gyula
gondolatát mindazok magukénak vallják,
akik e négyhetes ingyenes napközis tábor-
ban részt vettek segítôként, kézmûvesként,
mûvészként, szülôként. A fényképek boldog
gyermekarcai a legszebb ajándék számukra,
köszönjük, hogy szakmailag és emberileg

emelték táborunk színvonalát. De ne felejt-
sük, motor nélkül, szív nélkül semmi nem
mûködik. A legnagyobb elismerés Rainer
Gabriellát illeti, aki a TETA tagjaként hetedik
éve szervezi ezt az egyedülálló tábort gyer-
mekeinkek, akik egy-két éves kortól kamasz-
korig visszajárnak évrôl évre, legyenek itt
lakók vagy itt nyaralók.                          BG

Sok kicsi sokra megy Nem adjuk fel

Gutaütés elleni nedves védekezés

Jó anyag az agyag

A mindig népszerû baptista gyermekhét a Népházban

Képek: Borné Haluska Mariann
Kit rejtett a fakanál?

Mester és tanítványa

A büszke vitézGutaütés elleni száraz védekezés
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Július 18-án egyedülálló vándorkiállítást
láthattunk a Dunakanyarban a nándorfehér-
vári diadal évfordulóján. Visegrádtól Szent-
endréig vonult a futókból, kerékpárosokból
álló zarándok menet, élén egy díszes fogat-
tal. A hintó fedélzetén Mátyás királyunk ha-
lotti pajzsának másolata. Az útvonal minden
települése méltó mûsorral és polgármesteri
köszöntôvel fogadta a zarándokokat. A szer-
vezônek, Janek Györgynek és immár ne-
künk, résztvevô településeknek e hagyo-
mányteremtô zarándoklattal célunk, hogy
felhívjuk a figyelmet határainkon kívül re-
kedt nemzeti kincseinkre, és ne adjuk fel a
reményt, hogy egyszer végre hazatérnek. 

„Mátyás király temetésére a katolikus
klérus díszpajzsot készíttetett. A négyszö-
gletes tárcsapajzs közepén levô címerben
Magyarország, Csehország és Dalmácia
címerképeit látjuk. A szívpajzsban a
Hunyadi család címere helyezkedik el. A
pajzs keretében felül a galíciai korona, a
galíciai püspök címere, bal oldalon a

morva sas, az olmützi püspök címere, jobb
oldalon Ernuszt Zsigmond pécsi püspök,

alul pedig Kálmáncsehi Domokos székesfe-
hérvári prépost címerei helyezkednek el,
mint donátor címerek. A pajzs szegélyén
minuszkulás felirat olvashaó: Alma dei
genitrix maria interpela pro rege mathia.

(Istennek kegyes szülôanyja, Mária, járj
közben Mátyás királyért. A szerk.) A tárcsa-
pajzsot a párizsi Musée de L’Armée ôrzi.”
(Kalmár János: Régi magyar fegyverek)

Köszönet ifj. Gubacsi Józsefnek és Fábián
Csabának a fogat hajtásáért, Bodor Ferenc-
nek a hintó biztosításáért, Fábián Csabának
a lovakért, Mokos Andreának gyönyörû
énekéért, Zákányi Borbálának és Krafcsik
Ibolyának a zenei élményért. 

Köszönjük Rudhart Sándornak és ifj.
Rudhart Sándornak, a pócsmegyeri Szent
Sebestyén Számszeríjász Társaság két alapító
tagjának, hogy korhû ruházatban és felsze-
relésben kísérték végig a pajzsot. Külön kö-
szönet illeti a Tahitótfalut képviselô két
zarándokot, Schirilla Györgyöt, aki futva és
Béres Boldizsárt, aki kerekezve követte pá-
ratlan nemzeti kincsünknek sajnos csak
pontos mását.                                        BG

„Amiért a harang szól…”
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Az utóbbi rövid idôben
több fontos esemény is

történt a lovasok háza táján. 

Versenyzôink a zombai és a szilvásváradi
fogathajtó versenyen álltak rajthoz. Zombán
remek eredmények születtek, a két nap után
még vezetô Bodor Ferenc végül a harmadik
helyen végzett. Bodor Márk a negyedik
helyen fejezte be a versenyt, míg Gubacsi
Gergô a középmezônyben. A zombaiak ismét
kitettek magukért, szép környezetben, nap-
sütéses idôben remek versenyt rendeztek,
ahol több, mint negyven fogat állt rajthoz.

A szilvásváradi verseny már idôjárásában
nem nagyon kedvezett a versenyzôknek,
mivel a sok csapadék nehezítette az
egyébként sem könnyû terepviszonyokat.
Mindezek ellenére itt is jól teljesítettek
fogatosaink. Bodor Ferenc a második, Bodor
Márk a negyedik helyen, míg Niesz Gábor a
középmezônyben végzett.

Lovas egyesületünk nagy történelmi ese-
ménynek volt a részese július 18-án. Visegrád
idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfor-
dulóját és ezzel egybekötve a Hunyadiakról is
megemlékeztek egy, az egész Dunakanyart
végigjáró vándorkiállítással. Ennek keretén
belül Mátyás király halotti pajzsa került
bemutatásra, melyet egy lovas fogat vitt végig
Visegrádtól Szentendréig. A menetet futók,
kerékpárosok, valamint a Dunán evezôsök
kísérték a több, mint harminc kilométeres
távon, rekkenô hôségben. Minden telepü-
lésen megálltak, ahol jeles történészek és a
helyi polgármesterek rövid megemlékezést
tartottak. 

A pajzsot szállító fogat kiállításáért köszö-
net illeti Gubacsi Józsefet, Bodor Ferencet és
Fábián Csabát.

Egyesületünk vezetésében változások
következtek be. Tavasszal elhunyt Szabari
Zoltán titkárunk és a megüresedett posztra
kellett választást kiírni.

A tagok új titkárnak Fábián Csabát válasz-
tották meg.

TLSE hírei

Ha nem tudnád még Kedves Hallgató:
Tahi, Váccal szemben található.
Szentendre és Visegrád között,
A Vörös-kô és Öregbükk áll ôrt, zúgó erdei

fölött.
Tahi, az ifjú, dombokon áll.
A kék Dunák közt szép sziget, – bájos

tündérleány.
És -e mesébôl máris következik:
Ha nap ragyog, ha éj leszáll, e szép pár

ölelkezik.
Mosonyi György

Tahi
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A vállalkozók igényeit és a kor követelményeit követô
kínálattal és az ezt legjobban bemutató megújult eladótérrel
várja partnereit az áruház. Krubl Yvette-tel, a METRO
Kereskedelmi Kft. Kommunikációs vezetôjével beszélget-
tünk az áruház megnyitóján a változásokról.

– Mi változott és miért volt rá szükség? 
– Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy folyamatosan a

vásárlóink igényei szerint alakítsuk áruházaink megjelenését és
termékkínálatát. Nem azt kell kínálnunk, amit a beszállítók el
akarnak adni nekünk, hanem azt kell értékesítenünk, amit a vá-
sárlók keresnek. Haladunk kell a korral, ezért alakítottuk át az
elôadóteret újítottuk meg a termékkínálatot, amelyeket fel-
használóbarát módon helyeztük ki és a profik számára készült
csomagolási formákban értékesítünk. Ez biztosítja, hogy a vá-
sárlók ezentúl a sikeres üzletmenetükhöz szükséges eszközö-
ket, termékeket egy helyen könnyebben
és gyorsabban beszerezhetik a buda-
kalászi METRO áruházban.

– Be kellett ehhez zárni az áruházat,
mennyi kiesését jelentett ez? 

– Szerencsére a zökkenômentes áta-
lakításnak köszönhetôen az áruház
egyetlen napra sem zárt be.

– Miért éppen így alakították át az
áruházat? 

– Az elsôdleges cél az volt, hogy
mostantól még inkább a professzionális
vásárlók igényeit tudjuk kielégíteni, teljes
körû megoldásokat kínálva. Ez az új
áruházi koncepció már Székesfehérváron
bizonyította sikerességét. A koncepció
megalkotásának hátteréhez a hazai part-
nerek visszajelzései és nemzetközi
tapasztalatok szolgáltak, az elsôdleges
cél a „mindent egy helyrôl: kényelmesen,
gyorsan” elv legszigorúbb követése volt. 

– Kiemelne pár fontosabb változást? 
– A legfontosabb változások közül kiemelkedik a háztartási

osztály – hiszen kínálata közel 350 termékkel bôvül –, amely a
bejárathoz közel, hangsúlyos helyre került. A fôleg vendéglátó-
sok számára összeállított termékkínálat közvetlenül a gyártótól
érkezik, igen jó minôségben és kedvezô áron lesz elérhetô, kö-

vetve a folyamatosan változó nemzetközi
trendeket, újdonságokat, állandó után-
pótlással. Összességében a megnöve-
kedett árukészlettel mostantól az A-tól Z-
ig palettán nemcsak termékeket, hanem
komplett megoldásokat is kínálunk, part-
nereink napi szükségleteihez igazodva,
legyen az akár egy teljes étterem beren-
dezése, a hozzá tartozó konyha vagy
hotelszoba eszközeinek beszerzése, fel-
szerelése. Ezt kiegészítve bôvült a kíná-
lat az irodaszerek, munkaruházat és biz-
tonságtechnika osztályokon is. Újdonság-
nak számít az áruházban létrehozott
Elektro–Gasztro Információs pult, ahol a
profi eszközök gyártói igény szerint
adnak szaktanácsot, illetve segítenek
például a tervezés fázisában is a hivatá-
sos konyhák és üzletek kialakítása során,
azonnali kiszolgálást biztosítanak és
széles mintadarab választékkal segítik a
választást.

– Az elôbb említett változások fôleg az eszközöket érintik, az
élelmiszer területen mi változott? 

– A száraz élelmiszerek területe közel 300 négyzetméterrel
bôvült, az italok bemutatására szánt eladóterület nagysága –
nôtt a kínálat a borok, üdítôk és sörök területén –, ezzel együtt
bôvült a vegyi áruk – profi tisztítószerek – és az eldobható ház-
tartási papíráruk területe is, illetve az édesség és konzerv osztá-
lyok kínálata. Ezen termékcsoportok árukészletének bôvülése
elsôsorban az élelmiszer kiskereskedôk és a vendéglátásban
mûködô vállalkozások számára jelent nagy elônyt. (x)

„Újragombolva” várja a Dunakanyar vállalkozóit
a megújult budakalászi METRO áruház
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Csókavár-Ker Kft.
Eredeti és utángyártott nyomtatókellékek ingyenes,

24 órán belüli házhozszállítással, szuper árakon

www.irodasprinter.hu, info@irodasprinter.hu
Telefon/fax: 06-20 5500-582

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó  ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm
--  ssvvééddmmaasssszzáázzss
--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  nnyyiirrookkmmaasssszzáázzss
--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  ppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr
--  mmûûkköörröömm  ––  2200--334499--44009999
--  kkoozzmmeettiikkaa  ––  7700--336655--00558811
--  ffooddrráásszzaatt  ––  3300--558822--55881133

––  ffooggyyaasszzttááss
––  aallaakkffoorrmmáállááss
––  rráánnccttaallaannííttááss

••
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiinnkkeett!!

NNyyiittvvaa::  hh--sszz--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
kk--ccss  990000--11883300 óórrááiigg
sszzoo  990000--11440000 óórrááiigg

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület

Idôsgondozás - ápolás
több éves szakmai gyakorlattal rendelkezô, szakképzett
gondozóink a kezelôorvossal együttmûködve, igény
szerint látnak el:
- Fürdetés, körömápolás, tisztázás, ágyazás

- Szükség esetén képesítésnek megfelelô ápolási feladatok ellátása
- Gyógyszerelés, vércukor, vérnyomás mérése, figyelemmel kísérése,

kezelôorvossal való egyeztetése
- Étkezéshez nyújtott segítség, takarítás
- Sétáltatás, kísérés, betegmozgatás
- Információnyújtás, életviteli tanácsadás, ügyintézés feladatokat átmeneti

vagy tartós gondozás keretében
- 4-8-12-24 órás felügyelet, beszélgetés, mentális gondozás
- Kapcsolattartás segítése
- Lehetôség van segédeszközök beszerzésére, kölcsönzésére, az eszközök

használatának betanítására
- Intézményi gépjármûvünkkel szükség esetén betegszállítást is biztosítunk
- Speciális sorstársi tanácsadóink munkaidôben várják hívásukat a 26 390

297 telefonszámon

Érdeklôdni lehet:
Kristóf Krisztina: 70 331 13 68 és Rudiné B. Judit 70 933 25 75

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
2023 Dunabogdány Kossuth L. u. 93., Tel/Fax: 06 26 390 297
Ügyfélfogadás: H-P: 8.000 - 16.00

Ha szeretné munkánkat, tevékenységünket közelebbrôl megismerni,
esetleges kérdéseit munkatársainknak személyesen feltenni, szívesen
állunk rendelkezésére:
Tahitótfalu – Faluházban 2009. augusztus 27-én (csütörtökön), du. 17 órakor.

Hirdetési díjak helyi újságunkban 2009. július 1-tôl

20 szóig apróhirdetés 2 400 Ft 1/16 oldal 2 970 Ft

1/8   oldal 4 480 Ft 1/4   oldal 8 780 Ft

1/2   oldal 17 810 Ft egész oldal A/4-es 35 520 Ft

Az árak 25%-os Áfa-t tartalmaznak.

Wolf 2002 Bt. 
vállalja családi házakban vagy üzletekben:

– Riasztórendszerek, 
– Kaputelefonok, 

– Internetes hálózatok,
– Kert és kapunyitó automatikák,

– Antenna és kábeltévés rendszerek
– és egyéb gyengeáramú rendszerek, telepítését és

vagy javítását.

Érdeklôdni 06-70-326-8959
contact@cgw.hu www.cgw.hu

Jegyek kaphatók a mûvelôdésszervezônél!
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu, 
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 

585-171,
06-20-960-4288

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

AAllaakkffoorrmmáállááss  ééss
cceelllluulliitt  kkeezzeellééss

EELLÉÉGGEEDDEETTLLEENN  AAZZ  AALLAAKKJJÁÁVVAALL??  IITTTT
AAZZ  IIDDÔÔ,,  HHOOGGYY  VVÁÁLLTTOOZZTTAASSSSOONN!!!!!!
••  JJööjjjjöönn  eell  aazz  IIRRIISSZZ  SSzzééppssééggsszzaalloonnbbaa  ééss
pprróóbbáálljjaa  kkii  aa  ffoorrrraaddaallmmiiaann  úújj  AALLAAKKFFOORRMMÁÁ--
LLÓÓ  ggééppüünnkkeett!!
••  GGééppüünnkk  eeggyy  RRÁÁDDIIÓÓFFRREEKKVVEENNCCIIÁÁSS
kkéésszzüülléékk,,  mmeellyy  aa  tteesstt  pprroobblléémmááss  tteerrüülleetteeiinn  ––
hhaass,,  kkaarr,,  ffeennéékk,,  ccoommbb,,  ccssííppôô,,  ddeerréékk,,  hháátt  ––  ffeell--
hhaallmmoozzóóddootttt  zzssíírrsseejjtteekkeett  ttáámmaaddjjaa  mmeegg..
••  AA  rrááddiióóffrreekkvveenncciiááss  iimmppuullzzuuss  hhaattáássáárraa  mmeeggiinndduull  aa  zzssíírrsseejjtteekk  ttéérr--
ffooggaattáánnaakk  ccssöökkkkeennééssee,,  aa  zzssíírrbboonnttááss..  AAzz  eellvváárrtt  eerreeddmméénnyy
eelléérrééssééhheezz  aa  kkeezzeellééss  lleezzáárráássaakkéénntt  aallkkaallmmaazznnii  kkeellll  eeggyy  nnyyiirrookkkkeerr--
iinnggéésstt  ffookkoozzóó  eelljjáárráásstt,,  mmeellyy  vváállaasszztthhaattóó::                                                                            

--  vváákkuuuummmmaasssszzáázzss                                                                
--  vvéérrppeezzssddííttôô  ppaakkoollááss
--  iinnffrraasszzaauunnaa  ((3300  ppeerrcc))  ffoorrmmáájjáábbaann                                        

••  EEzzeenn  eelljjáárráássookk  sseeggííttssééggéévveell  éérrjjüükk  eell  aa  ffeellllaazzííttootttt  ssaallaakkaannyyaaggookk
kkiijjuuttttaattáássáátt  aa  sszzeerrvveezzeettbbôôll..
••  KKeezzeellééssüünnkk  ffáájjddaalloommmmeenntteess,,  kkbb..  11  óórráátt  vveesszz  iiggéénnyybbee..
••  HHaattáássaa,,  eerreeddmméénnyyee::  aa  cceelllluulliittiisszz  llááttvváánnyyooss  jjaavvuulláássaa,,  ffeesszzeesseebbbb
ffeellsszzíínnûû  bbôôrr,,  kkaarrccssúúbbbb,,  aarráánnyyoossaabbbb  tteessttkkoonnttúúrrookk
••  BBéérrlleett  vváássáárrlláássaa  eesseettéénn  11  kkeezzeelléésstt  aajjáánnddéékkbbaa  aadduunnkk..                                
TToovváábbbbii  rréésszzlleetteekkrrôôll  ÉÉRRDDEEKKLLÔÔDDJJÖÖNN  mmuunnkkaattáárrssaaiinnkknnááll!!!!!!
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-
100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-
778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva:
hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-
19-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr.
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô,
szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek
13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.,
tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ –
Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12.,
III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr.
Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-
381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-
falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent-
endre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
endre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu,
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta Zsuzsana, tel.:
06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187,
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától
• TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth
L. u. 30., tel.: 385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd
8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10,
egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

www.cseresznye.net
Megújuló energiák a Duna-
kanyarban! Most 35% állami 

támogatással!
– napkollektorok
– hôszivattyúk
– klimatizálás

– nyaralók fûtése gáz nélkül
– nyaralók, házak távfelügyelete
Csökkentse energiaköltségeit!

Jelentôs megtakarítás:
– a fûtési költségekben    

– a melegvíz készítés költségében
– a hûtési költségekben

A TERMÉSZET ENERGIÁJÁNAK
FELHASZNÁLÁSÁVAL!

E-mail: info@cseresznye.net
Telefon: 06-20 495-0880, 

Web: www.cseresznye.net


