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Eperart és XVII. Sziget
Hangja Ökomenikus
Mûvészeti Hét

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Tahitótfalu Önkormányzata 166 millió
forintos pályázatot nyert
Tahitótfalu Önkormányzata 2016. augusztusában pályázatot nyújtott be Tahitótfalu
Közintézményeinek épületenergetikai fejlesztése címmel.
A pályázat célja, hogy a kivitelezést követôen
az Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati épületek energetikai költségeit jelentôs
mértékben csökkenteni tudjuk. A Népház, a
Sportcsarnok és az Almásy utcai Óvoda energetikai felújítására készítettünk elô pályázatot a

megfelelô mûszaki dokumentációk kidolgozásával. A pályázat elkészítése során elôzetes, feltételes közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le. Az
eredményes elbírálást követôen így már rendelkezünk kivitelezôvel is. A támogatási szerzôdés aláírását követôen 12 hónap áll rendelkezésünkre a
beruházás befejezésére. A támogatási szerzôdés
aláírásához egy hónap halasztást kértem, így
lehetôség nyílik arra, hogy 2018 nyarán tudjuk az
intézményeknél elvégezni a vállalt korszerûsítést.
Tekintettel arra, hogy hamarosan kezdôdik
az iskolai tanév, nincs lehetôség arra, hogy a
Folytatás a 2. oldalon
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500 éves a reformáció,
3. rész
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Szent István király
ereklyéje Tahitótfaluban

6.

Hatékony, etikus és
egészséges módszer
a családtervezésre

7.

A hagyományos világ alkonya
Tahitótfaluban
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IX. Pilis Tekerô
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Tahitótfalu augusztusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Augusztus 7-11. 7:30-17:00 II. Együtt Egymásért Nyári Tábor. Helyszín:
Tahitótfalu, Ifjúsági Tábor (váci rév). Szervezô: Együtt Egymásért Dunakanyar
Egyesület. Érd.: info@eede.hu
Augusztus 20. 16:00 Szent István és az új kenyér ünnepe. Helyszín: Faluház
Augusztus 26. I. Szentendrei-szigeti Szántóverseny és Szakmai Nap. Részletek:
0670/386 4607
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele: nyári szünet.

Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Nyári szünet.
Népház programjai nyáron szünetelnek.
Községi Könyvtár: nyári szünet. Nyitás: szeptember 1.
Sportcsarnok programjai nyáron szünetelnek.
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya melletti
sportöltözô) nyáron szünetelnek.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt bus�szal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
Népház emeletén lévô 5 tantermet, tanári
szobát kiürítsük, áthelyezzük. Ezzel együtt
a sportcsarnok reggeltôl délutánig folyamatosan szolgálja az iskolai testnevelést. Az
épület kiváltását ebben az idôszakban nem
lehet megoldani.
A Sportcsarnok épületének héjazatára
fotovoltaikus rendszert, azaz napelemeket helyezünk el, amely névleges csúcsteljesítménye 12.48 kWp. A napelemrendszer által termelt elektromos energiát az ELMÛ hálózati rendszerbe tápláljuk be és a betáplált mennyiséget visszaforgatjuk az épület elektromos fogyasztóihoz. Az itteni nyílászárók állapota általánosságban rossz, ezért az épület magas
fûtési költségeinek ez az egyik fô oka. Az
ereszcsatornákat és a lefolyókat állapotuktól függôen cseréljük, illetve visszahelyezzük. A Sportcsarnok homlokzatára 16
cm vastag hôszigetelés kerül felhelyezésre
dübelezéssel. Az alápincézetlen épületrész
a lábazat alsó síkjáig, az alápincézett rész
viszont a járdaszinttôl egy méter mélységig
kapja a szigetelést. Az épület a járdaszinttôl
50 cm magasságig kétrétegû bitumenes
lemezszigetelést kap. Az új nyílászárók
háromrétegû hôszigetelésû üvegezéssel
készülnek, a 2018-ban életbe lépô új energetikai szabványoknak megfelelôen. A padlásfödémre egységesen 30 cm tôzeggyapot
hôszigetelés kerül. A csarnok belsô men�nyezeti részén szintén 30 cm hôszigetelést
kap, amelyet erôsített dróthálóval szorítanak fel a meglévô deszkaburkolatra, majd
az eredetivel megegyezô deszkaburkolattal lesz lezárva a mennyezeti szerkezet és
a jelenlegivel megegyezô színre lesz mázolva.
A Népház épületében az utcafront földszinti ablakaival megegyezô formájú nyílászárók kerülnek elhelyezésre, mivel az
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utcafront ezen részét felújítottuk, így azok
kibontására nem kerül sor. Az emeleti tantermek valamennyi nyílászárója lecserélés-

re kerül, és a meglévô gipszkarton fal megbontása után további lécváz kialakításával
22 cm tôzeggyapot hôszigetelés kerül a vízszintes mennyezeti részre. A Tornacsarnok,
Népház felületeit az árkáddal együtt egységes színezettel látjuk el.

A Tahitótfalu Óvodák 2. sz. tagintézménye (Almásy utcai Óvoda) épülete 16
cm vastag hôszigetelést kap, a padlásfödémre egységesen 30 cm-es tôzeggyapot
hôszigetelés kerül védôfóliával lefedve, járható rész deszkázott kialakítással. A terasz
szigetelése kívülrôl történik 20 cm vastagságban, amelyre fagyálló padlóburkolat
kerül.
A jelentôs összegû pályázati forrás felhasználását – mint említettem – 2018 nyarára tervezzük abban az esetben, ha a
támogató Hatóság, kérelmünket figyelembe véve engedi a megvalósítást erre az
idôszakra áthelyezni.
A kivitelezés átütemezése a kivitelezô
szempontjából is kedvezôbb, tekintettel
arra, hogy nem szabvány mûanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Egyedi méretû
ablakok legyártását kell megrendelni,
melyek illeszkednek a Népház már felújí-

tott fa nyílászáróihoz, és a Sportcsarnok
déli homlokzatán lévô sajátos formájú ablakokat is kiváltják.
Sajtos Sándor polgármester
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Tisztelt Lakosaink!
Az ELMÛ megbízásából Tahi településrészen az alábbi ütemezés szerint 2017. 07.
10-én megkezdôdött az elektromos hálózat rekonstrukciója.
Ebbe beletartozik az oszlopok és légvezeték cseréje. A munkálatok ideje alatt 08:00
és 16:00 óra között áramszünetre, valamint rövid ideig tartó forgalomkorlátozásra lehet
számítani.
2017.08.09. 		Almásy László u., Szôlô u., Fürt u., Ôsz u.
2017.08.10. 		Vöröskô u., Nyárfa u.
2017.08.11. 		Akácfa u., Szent István u., Jókai u., Jókai köz, Kisfaludy u., Bólyai János u.
2017.08.15.		Feszty Árpád u., Tölgyfa u., Pollack Mihály u.
2017.08.16.		Honvéd u., Erdész u. Pollack Mihály u.
2017.08.17.		
Akácfa u., Szent István u., Jókai u., Jókai köz, Kisfaludy u., Bólyai János u.

Anyakönyvi
hírek

Megértésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal

Füstgenerátoros csatornavizsgálatot végez a DMRV
A
szennyvízbekötések
utólagos
ellenôrzésére kerül sor Tahitótfaluban.
Július 31-tôl augusztus 18-ig ellenôrzést
tart a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.,

melynek során füstöléses eljárással az
ingatlanokon belüli csapadékvíz elhelyezés szabályszerûségét vizsgálják. A módszer alkalmas az illegális csatornabekötések felderítésére is. Az ellenôrzés célja a
csapadékvíz közcsatornába történô illegális bevezetésének felderítése. A füstöléses eljáráskor digitális, helymeghatározásra alkalmas fénykép készül azokról az
ingatlanokról, amelyek csapadékvíz bevezetését a szennyvízcsatornába az eljárás
igazolja. Errôl azon ingatlanok tulajdonosai, akik az eljárás alkalmával nem tartózkodnak az ingatlanukon hivatalos értesítést kapnak, melyben felszólítják az illegális bekötés megszûntetésére.

Lakossági tájékoztató
az orvosi rendelôk felújításáról
Tisztelt Lakosaink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Tahitótfalu
Község Önkormányzata sikerrel pályázott az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel meghirdetett pályázat keretében az Ifjúság úti orvosi rendelô felújítására.
Az önrésszel növelt bruttó 29.138.939 összér
tékû beruházás keretében az épületegyüttes teljes energetikai korszerûsítését, valamint a gyermek-, és háziorvosi rendelôk belsô felújítását
végezzük el.
A kivitelezés megkezdése: 2017. augusztus 07.
Várható befejezés: 2017. október 01.
A felújítás ideje alatt a fogorvosi ellátás változatlanul üzemel az ifjúság úti rendelôben.
Az alapellátás tekintetében a következô változások lépnek életbe a gyermek-, és háziorvosi
ellátási rendszerben.
A gyermekorvosi rendelés a felújítás ideje

alatt a védônôi szolgálat (tanácsadó) épületében kap helyet.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 30.
Telefon: 06-26-385-873
Dr. Széchenyi Ilona:
H: 12:00-15:00, K: 12:00-15:00, Sz: 14:00-17:00,
CS: 14:00-17:00, P: 12:00-15:00
A felnôtt háziorvosi rendelés a felújítás ideje
alatt Tahi településrészen az orvosi ügyelet épületében mûködik.
Cím: 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
Telefon: 06-26-387-030
Dr. Magyar Gábor (mindkét körzet számára!)
Nôvér adminisztráció: H-P 10:30-12:30
Orvosi rendelés: H-P 12:30-15:30
Dr. Bellavics Erzsébet:
2017. augusztus 07-tôl 2017. szeptember 06-ig
Dr. Magyar Gábor helyettesíti
Szíves megértésüket elôre is köszönjük!		
Tahitótfalu Önkormányzata

Újszülöttek:
Hajas Norbert Sándor 2017.06.20
Bóka Zalán Dominik 2017.06.26
Baranyai Rebeka 2017.06.28
Borbély Magdolna 2017.07.02
Harkai Zselyke 2017.07.06
Vörös Linett 2017.07.11
Dancs Zsombor Bene 2017.07.14
Szabó Ádám2017.07.16
Füzesséry Lili 2017.07.14
Helyesbítés: a júliusi számban tévesen
megjelent dátumért elnézést kérünk.
Novák Marcell 2017. június 8-án született.
Elhunytak:
Benyó Nándor - Nyírfácska utca, élt 61 évet
Július hónapban házasságot kötöttek:
Alföldi Csaba - Béres Judit
Surján Károly Zoltán - Liki Loretta
Szmolenszki Csaba - Szabó Mónika
Dombi Szilárd - Hegedûs Tamara
Béres János Géza - Vincze Ágnes Klára

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A könyvtár nyári szünetet tart. Nyitás:
szeptember 1.
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Közösség

Eperart és XVII. Sziget Hangja Ökumenikus
Mûvészeti Hét
A két rendezvényünkön befolyt támogatói jegyek összege 105.800 Ft. lett,
melyet ez évi rendezvényeink fedezésére
fordítottunk.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki
megtisztelte estjeinket!

Jú n iu s 11- én i smét meg rendezés re került a VOX INSULAE Sziget Hangja
Egyesület által szervezett Eperart.
A tahitótfalui református gyülekezeti terem adot t ot t hont a Kecskés
Együttes koncertjének, akik a középkori, reneszánsz és barokk magyar zene
legjelentôsebb képviselôi. Az est címe:
„Az Úr nevét síppal és dobbal, dicsérjétek lanttal, kobozzal” volt, mellyel református énekeskönyvünk összeállítójára,
a magyar református muzsika tudósára
Csomasz Tóth Kálmánra, és az ô tanítványára, Zákányi Bálintra emlékeztünk.
Július második hetében 17. alkalommal szervezte meg Egyesületünk a Sziget
Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hetet.
Hûvösvölg yi Ildikó Kossuth- díjas
mûvész „Csendes csodák” címû Reményik
Sándor estjére a református gyülekezeti
teremben került sor. Gitáron Szabó Gyula
Gyôzô kísérte.
Rostetter Szilveszter orgonaestje a
református templomban, az Amatild zenekar koncertje a római katolikus templomban került megrendezésre.
A Sziget Hangja Ökumenikus Kórus
zárókoncertje a református templomban
volt, melyen zsoltárfeldolgozásokat hallhatott a közönség, illetve minden darabot el
is énekelhettek velünk a református énekeskönyv dallama és szövege alapján.
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Akiknek még köszönettel tartozunk:
- Tahitótfalu Község Önkormányzatának
- a Helyi egyházi gyülekezetek (református, katolikus) és annak vezetôinek
- Árvavölgyi Béla nagytiszteletû úrnak
és Erdôs Attila plébániai kormányzónak
- az esti áhítatokat tartó lelkészeknek: Szénási László nagytiszteletû úrnak,
a refor mát us g y ü lekezet ny uga l mazott lelkipásztorának, Erdôs Attila plébániai kormányzónak és Vollner István
nagytiszteletû úrnak, a református gyülekezet segédlelkészének
- az Esti Zenés Áhítatok fellépôinek:
Hûvösvölg yi Ildikónak, Szabó Gy ula
Gyôzônek, Rostetter Szilveszter nek,
Debreceni Józsefnének, az Amatild zenekarnak és Petô Bencének
- a Mûvészeti Hét kórusának vezetôjének,
Rostetter Szilveszternek
- köszönjük Rostetterné Nagy Ritának a
kórus másik vezetôjének munkáját
- Körösmezei-Varga Zsuzsának, a Sziget
Hangja Ökumenikus Kórus karnagyának.
Támogatóink:
· Tahi Non-Stop vegyeskereskedés
· Ági Virág Tahi
· Epermester Pincészet
· Zsolti Zöldséges

· Gaál Sándornak a kedd esti hangosításért
· Béres Gabriellának és Budai Sándornak
a technikai segítségért
· a Danubia televízió dolgozójának a felvételek készítéséért
· minden segítônek, családtagnak a
tábor szervezésében, lebonyolításában
való részvételéért
· minden énekkarosnak, aki a Mûvészeti
Héten részt vett.
Az eg yesület tagjai közül Vaczóné
Molnár Juditnak, Bor Ildikónak és Viplak
Katalinnak a hihetetlen sok munkáért,
amit egész évben végeztek.
Milyen jó ennyi nevet, támogatók felsorolni, ez megerôsít minket abban, hogy
szükség van a munkánkra, az általunk
szervezett estekre!
Reméljük,hogy jövôre is ilyen színvonalas esteket tudunk szervezni!
Üdvözlettel:
a VOX INSULAE Sziget Hangja
Egyesület tagjai
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500 éves a reformáció
A Tótfalui Református Eklézsia régi
feljegyzéseibôl, 3. rész
Mai református templomunk építésének története már megjelent újságunkban, elhangzott az építés 200 éves évfordulóján, Ecsedy Aladár pedig színdarabot is
írt róla. Ismerjük meg most Marton József
templomépítô papunk eredeti írását:
„A Fundamentom Szeglet követ le tettük 1801 esztendôben 7-dik Április, dél
elôtt 10 óra tájban. Jelen lévén magam, az
helység Bírája Csereklye János, Törvény
Bíró Varga István, Liptai András és más
némelly Esküdtek, s egynehány embereink a (telek) Duna felôl való alsó szegletén.
Reá mondván rövideden egy papi áldást,
annak uttánna hozzá fogtak a Pallér és a
kômívesek a fundamentom rakásához és 6
napokon fel hozták az Duna felôl való oldalt
a földnek színéig 4 schuc (1schuc kb. 32cm)
mélységbôl.
14 - di k Ápr. Nag yobb solem nitással
(ünnepséggel) és ceremóniával tettünk le
közel a szeglethez a torony felé egy 4 szegletes , kômíves Maestertôl készíttetett, s kivájattatott követ, meg jelenvén ezen alkalmatosságra az Urak közzül Ttes Dominális
(uradalmi) Ó Budai Cameralis Praefectus
Földesi A nd r ás Úr, Úr i f iáva l edjüt t,
Cameralis Fiscalis Tekéntetes Ragályi Jósef
Úr, Ttes Törös László Ó Budai Commisionál
levô kapitány és Váczról Ttes emer itus (nyudíjazott) Márkus kapitány Urak,
Dominalis Bogdányi kasznár Ns. Duliczky
Josef Úr. Tisztelendô Monostori Plebanus
Philippus Demeter Úr. Azután érkezvén
Pooc Megyeri Tiszttartó Gaiger György és
Tiszteletes Oroszi Plebanus Urak. A négyszegletes követ elôszször is le tette Ttes
Prefectus Urunk, vetvén 3 kalán meszet
alája és 3 követ, és megütvén in Nomine
Patris Filii et Sp. Sancti. Akit azután én követtem és más Tiszt. Urak, Tiszt.Monostori
Plebanus Urral edjütt. Következésképpen
az Esküdtek, más emberek.. Az asszonyok
tevén a kônek kivágott lyukába emlékezetre való levelet és hányván belé folyó pénzeket, e mellett egy selyem keszkenôre hánytunk pénzt a kômíves legényeknek számokra is. Ebédelvén pedig az Helység Házánál,
a Ttes Uraimék el oszlottanak. Az Hegyen
több czeremóniát nem tettünk. A templomra rövid áldást mondottam, a T. Uraknak
fáradságokat, tisztesség tételeket meg
köszöntem.
Megalkudott az Eklesia Budai Áts
Mester Urral, hogy a templom teljes fedeléhez, és tornyához, és karokhoz minden
fát maga ad és deszkákat, és a tornyot be

bádogoztattja, gombal edjütt 2100 forintokért.”
Feljegyzésre méltó események történtek
a tótfalui katolikus gyülekezetben is:
„9-edike Juni. 1801 tették fel a Catholikus
Atyafiak legelôször a Harangjokat a Harang
lábba és az nap vonatott meg legelôszször.
29. Dec. Anno 1801 Introducaltatott
(bevezettetett) tótfalusi Plebanusnak Tiszt.
Skublits Ferenc Úr. Egyszersmind fel is
szenteltetett az Oratorium (imaház) , melly
az elôtt volt Takáts Fejér János háza. Magam
is voltam a felszentelésen Marton Jósef
34-edik sztendôben Evangeliumi szolgálatban levô Ref. Predikator és Prosenior.
A consecraló (felszentelô) személy volt
Bogdányi Plebanus és Archi-Diaconus
(fôesperes) Fô Tisztelendô Kôszegi Imre.
Jelen voltanak Tts. Ó Budai Prefectus
Földesi András Úr, T. Fôszolga Bíró Bitskei
András Úr, N. Duliczkai Jósef Bogdányi
kasznár Urak és más némellyek.”
Feljegyeztetett, visszatérve a református
templom építéséhez, hogy „nagy égés” is
hátráltatta azt:
„1802. Die. 2 Aug. esett az a szörnyû
nagy égés reggeli 8 órakor, melly 5 fertály
óra alatt megemésztett 90 házakat, minden udvarokban levô épületekkel edjütt és
30 szérûket minden rajtok levô, ki egész ki
fél asztagokkal és minden takarmányokkal
edjütt. A kár ítéltetett legalább 24 ezer forintokra, de ha mindenek conscribáltattak
(összeírattak) volna, reá megyen 40.000
forintokra is.
Ki ütött a tûz Nagy Gyurka Samu házánál, ki is feleségét sokszor vervén, és egy
özvegy asszonyt, Szabó Lidit tartván magánál, a felesége Urát sokszor fenyegette,
hogy ha véle Úgy bánik, fel gyújtja a házat.
Szinte elôtte való este verte meg keményen
Szabó Lidiért. Vagy ez gyújtotta fel vagy a
lakó asszony.”
Itt egy rövid utasítás: „Fordítts viszsza két
levelet.” Majd egy kitépett lap maradványán
beírás: „Miért vágattak ki a hiányzó lapok???
és ki által??? Kontra Imre lelkész 1902.”
Visszafordítottam két levelet:
„Pro memoria 1802. 22 Aug. Feljegyeztem
azokat a jól tevôket, kik a tûz által kárt vallottakat subsidiumokkal (segítséggel/,
caritativumokkal fel segélleni kívánták:
Vácz városa küldött 85 forintot és 27
forint árra kenyeret,
Vácz i…Me s t. G e ne r. B l a skov it s Ô
Usága(!) 50ft,
Tts. Vaczi Prefectus Úr 5ft,

Egy valaki 2ft, mellyet magam kiosztottam,
Szent Endre városa 50ft,
Póts Megyer, Monostor kenyérrel szolgált,
K i s Orosz iból k ü ldöt t T. Tót Ist v.
Predikátor Úr 7ft és 14 véka (1v=25-30 liter)
búzát,
Sámbékról búza 34 kila (1k=26,65kg),
Tök…16ft és 2 kila búza,
Perbál 5ft és 7 kila búza.”
Meglepôen széles körbôl siettek a kárvallottak megsegítésére.
Az új templommal kapcsolatos feladatok
leírása tovább folytatódik:
„Anno 1804. 20. Nov. Emlékezetnek okáért feljegyzem, hogy a Régi Fa Templomunk
el bontatott Novembernek 7-edik napján
Budai Áts legények által, és a harangjaink
le szedettek. 8-adik Novemberben pedig
, ezen folyó 1804-edik esztendôben , az
Új Toronyban fel vonattattanak, de nem
egészszen a magok igazi helyekre, mivel
még akkor a Harangok állásai el nem készíttettek.
D i e 21. N ove m b r i s a z ú j k a t e d r a
vagy Predikáló szék az Új Templomban
bevitetôdött, mellyet öszve rakott és fel állított a csináló Mestere Balog János sculptor
(szobrász) és Asztalos.
1805. 23. junii volt az utolsó predikatióm a
régi templomban ex Textu.Moses 35. 20-29.
Az adakozásról, aholott különös átszármaztatást tettem az Új Templomra való adakozásra nézve, az Ó-tól is néminemû képpen
mintegy el butsuzván.
Die 30. July. volt az Ujj Templomunkban
való elsô Isteni Tiszteletünk. Ex Text. 93-dik
zsoltár. Az midôn Privatim (magam) véghez
vittem a fel szentelést vagy Benedictiot arra
készíttetett Textussal és Imádságokkal.
1805. Juny. 30. Csereklye Jánosnak és
Surján Évának (kereszteltem) Istvánt.
Kereszt apa: Agárdi János, K.anya: Szabó
Ersébet. Ezt kereszteltem legelôször az Ujj
Templomban, amikor legelsôbben berendeztetett.
1805. Sept. 8. Moses Istvánnak és Varga
Susának Ersébetet, K. A:Csörgô Mihály
és Szente Susána. Ez kereszteltetett az Új
Templom felszentelésekor Kis-Váczi Tokodi
Istvánnak és Tabi Juliannának fiával edjütt,
Lajosnak. Kiknek Kereszt Attja volt Tordai
András, Kereszt Annja Marton Eszter.”
A templomépítéshez kapcsolódó feljegyzések ezzel „befejeztettenek”.
Budai Mihály
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Egyház

Szent István király ereklyéje
Tahitótfaluban
A katolikusok nagyjaikat szentként
tisztelik. Ez annyiban más a nemzet
nagyjainak, vagy akár a család egy
dicsô ôsének tiszteletéhez képest,
hogy a szentté avatáshoz kell egy
egyértelmû visszajelzés az Istentôl,
hogy a mennybe jutott, vagyis egy
csoda.
Templomunk védôszentje Szent
Ist ván k irály. Bár a középkorban
még nem volt olyan szigorú eljárása a szentté avatásnak, Istváné nem
ment olyan könnyen. Helyi tiszteletre akkor még avathattak szentet a püspökök is (ezt ma boldoggá avatásnak
hívják, de a XIII. század óta ehhez is
kell pápai engedély), de az egész egyházra kiterjedô tiszteletre nem. Szent
László, aki az elôzô zavaros évtizedek
után megerôsítette az államiságot és a
kereszténységet Magyarországon, fontosnak tartotta, hogy a magyar híveknek magyar példaképeik legyenek, az
egyre-másra épülô templomok oltárában pedig magyar ereklyék. Szt.
Gellértet ekkor a csanádi egyházmegyében már szentként tisztelték, vértanú lévén csoda sem kellett az általános
szentté avatásához. István szentté avatásáról bôséges levelezés maradt fenn VII.
Gergely pápával, ezek egyike tanúsítja az
engedélyt: „emeljék fel azok testét, akik
Pannóniában a hit magvát elvetették, és az
országot a hit hirdetésével öntözték, hogy
ôket a legnagyobb tiszteletben tartsák és
méltó tisztelettel illessék.” A pápa azért
megüzente, hogy István esetében egy
egyértelmû csoda is szükséges. Az „oltárra
emelés” a szentté avatás szinonimája, mert
a keresztényüldözések korától hagyomány, hogy a misét egy szent, elsôsorban
vértanú sírja fölött mutatják
be. Tehát amikor egy oltárban elhelyezik a szent testét, vagy legalább csontjai
egy darabkáját, ezt a hagyományt követik.
10 83. aug u sz t u s á b a n,
I s t v á n h a l á l á n a k é v for dulójára (aug. 15.) László
összehívta az ország népét
Sz é ke s fe h é r v á r r a , a h o l
Istvánt eltemették. A legenda szerint ekkorra fel akarták nyitni a szent király sírját, de nem bírták felemelni
a kôlapot. Egy Caritas nevû
szent életû apáca megüzente, hogy csak akkor fog sikerülni, ha László szabadon
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bocsátja Salamon királyt, unokatestvérét, aki többször is megpróbálta megdönteni László uralmát. Miután ez megtörtént, a sírt fel tudták nyitni. A több napig
tartó ünnepségen, augusztus 20-án egy 12
éve béna fiú csodálatosan meggyógyult.
Ezután László oltárra emelte István királyt
fiával, Imrével, nevelôjével, Gellérttel
és a zoborhegyi remetékkel, ZoerárdAndrással és Benedekkel.
István maradványainak sírból kiemelését Hartvik Szent Istvánról szóló legendája örökíti meg. Eszerint a sír illatos olajjal kevert vízzel volt telve, amelybôl kivették a csontokat, de a Szent Jobbot nem

találták. Elkezdték kimerni a folyadékot, de hiába, a helyére még több
folyadék ömlött. Erre visszatöltötték
azt is, amit kimertek. Hartvik sokat
sejtetôen írja, hogy a király elzavart egy Mercurius nevû szerzetest,
„nehogy a szent ereklyékbôl valamit
elragadjon”, de mialatt emiatt búslakodott, egy angyal egy összecsavart szövetben átadta neki pont a nagyon keresett Szent Jobbot. Csak 1084. május
30-án adta át azt Lászlónak, ez a nap a
magyar egyházban a mai napig ünnep
Szent István király ereklyéinek átvitele néven.
A Szent Jobb további hányatott története sok helyen elolvasható, itt most
nem részletezzük. Ma a Szent István
bazilikában ôrzik, ott mindenki megtekintheti, tisztelheti. Karcsont ereklyéje Lembergbe (Lviv) és a bécsi
Szent István-dómba került, koponyaereklyéje Raguzába (Dubrovnik)
és Székesfehérvárra. Mivel templomunkban új oltárt építünk és a kôbôl,
fixen beépített oltárba ereklyét is kell
elhelyezni, úgy gondoltam, hogy a Szent
István pártfogása alatt lévô templomba
méltó volna Szent István ereklyéjét elhelyezni. A Szent Jobból kivenni egy darabot szóba se jöhetett. Az esztergomi egyházmegyének már nincs más ereklyéje, amit átadhattak volna. Dubrovnikból
nem sikerült szerezni, de egy kapcsolat
révén néhány napja Bécsbôl megérkezett
az ereklye. Egy nagyobb darab csontból
csípték le, amely Prágából került Bécsbe
1938-ban. Christoph Schönborn bíboros,
bécsi érsek adott mellé igazolást, hogy ez
valóban Szent István királyunk csontjából származik. Ugyan egyértelmûen jeleztem, hogy oltárban szeretnénk elhelyezni, olyan ereklyetartóba tették, ahol látható is, így akár tiszteletre is
kihelyezhetnénk. Fájdalmas,
de annál nemesebb választás elôtt állunk tehát. A plébánia oltáregyesülete már
megtekintette, ötleteltünk
a lehetôségekrôl, az oltár
tervezôje is gondolkozik. Az
ereklyét addig is mindenképpen bemutatjuk és tiszteletre kihelyezzük a nagyközönség számára is búcsúnkon, augusztus 20-án.
Az ereklyét biztos helyen
ôrizzük.
Erdôs Attila
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Hatékony, etikus és egészséges módszer a
családtervezésre
Az Egyház sokak számára nem több, mint a
szabad szerelem ellensége. 1968, a Humanae
Vitae enciklika kiadása óta különösen így érzik.
Abban az évben végre forgalomba került az elsô
könnyen, szájon át szedhetô fogamzásgátló tabletta és az Egyház rögtön betiltotta, sôt általában
megtiltott minden fogamzásgátló módszert:
„Elítélendô minden olyan cselekedet, mely
akár a nemi aktus elôtt, akár közben, akár
természetes következményeinek kifejlôdése
során, akár mint célt, akár mint eszközt azt
szándékolja, hogy a fogamzást lehetetlenné
tegye.” (HV 8)
Azóta persze véget ért a hippikorszak,
eltûntek a tabuk, az internet tele van egy kattintásra elérhetô pornóval, az Egyház tekintélye sokat esett, mindenki anélkül élhet kamasz
korától nemi életet, hogy bárki felvonná miatta
a szemöldökét. Az egész kérdés sokat veszített a
jelentôségébôl. A gyermekfoganás kockázata nélkül lehet éveket együtt élni (vagy akár naponta
cserélgetni a partnert), a tudatos védekezés hatására (de csak ezért) még az abortuszok száma is
fokozatosan csökken. Viszont amikor a párok
végre elszánják magukat a gyermekvállalásra 30,
sôt sokszor 40 éves koruk fölött, már egyáltalán
nem biztos a siker. Ilyenkor aztán kétségbeesetten fordulnak az inszemináció és a lombikbébi
durva módszeréhez, amely nemcsak a nô szervezetét terheli meg, de próbálkozásonként 5–10
megtermékenyült petesejt (=élet!!!) árán teremt

2017. augusztus 26.
9:00
Helyszín: Egeres I. dûlô, az aszfaltozott
mezôgazdasági út mellett
Idén elsô alkalommal kerül megrendezésre a
Szentendrei-szigeti Szántóverseny, melynek programját úgy állítjuk össze, hogy mind szakmai szemmel, mind a helyi közösség életében egy fontos
mérföldkô lehessen 2017. augusztus 26.
A rendezvény célja elsôsorban a környékbeli gazdálkodó közösség építése, valamint a
talajmûveléssel kapcsolatos ismereteink és tudásunk összemérése, értékelése megfelelôen kötetlen és könnyed keretek közt. Szeretnénk alkalmat
kínálni az idôsebb generáció képviselôinek, hogy

esélyt a gyermekvállalásra. Mivel vallását gyakorló katolikus orvos nôgyógyász szakirányba biztosan nem megy, a szakemberektôl nem várhatunk
életet kímélô megoldásra javaslatot.
Most nem a 6. parancs fontosságáról, sem a
gyermekvállalás jelentôségérôl, de még a megfogant élet értékérôl sem akarok beszélni. Nem
azért, mert ezek nem fontos dolgok, hanem mert
nem célom a szokásos legyintést begyûjteni,
hogy „ezek csak tiltanak, megoldást meg nem
nyújtanak”. Ugyanis van olyan módszer, amely
keresztény szempontból is teljesen elfogadható, és hatékony is, akár a gyermekvállalás
elôsegítése, akár a kikerülése a cél.
Dr. Thomas Hilgers amerikai katolikus orvos
1976-ban kezdett kutatásokat, hogy a természetes családtervezést segítse orvosi szakértelmével. Ô is tudta, hogy a naptár-módszer megbízhatatlan, mert a nô ugyan havonta csak egy-két
napig termékeny, de korántsem biztos, hogy ez
a pár nap pont a két menstruáció közötti idôszak
közepén van. Talán sokan ismerik a Billingsmódszert, amely a nôi nyák megfigyelése alapján
igyekszik megállapítani a termékeny és a terméketlen napokat. Ez már egész jó eredményt ad.
Dr. Hilgers ezt kutatta tovább és sztenderdizálta
a Creighton módszerben. A különféle jeleket egy
naptárba ragasztható matricákkal lehet regisztrálni, ami naponta egy percnyi erôfeszítés, de
rendesen vezetve rengeteg tünetet lehet rögzíteni, aminek fôleg akkor van jelentôsége, ha prob-

lémák jelentkeznek a foganásnál. Ezek kezelésére dolgozta ki a Creighton módszerre épülô
NaPro (Natural Procreative Technology) módszert, amely az így elôkerülô kórképek (elégtelen nyák, hormonális problémák, endometriózis,
összenövések, nem átjárható petevezeték, stb.)
diagnosztizálása és kezelése. Az inszemináció
és a lombikbébi a testi/lelki eltérést egyszerûen
megkerüli, brutális hormonterhelésével további
egészségügyi problémákat okoz, ha pedig nagy
nehezen eredményes, nagy az esélye a genetikai
problémáknak.
Ezt a módszert véleményem szerint minden
tinédzsernek oktatni kéne, mielôtt még elkezdi a nemi életet, függetlenül attól, hogy keresztény módra csak házasságban tervezi, vagy már
azelôtt. Kevesebbe is kerülne, mint a fogamzásgátló, pláne, mint a mesterséges megtermékenyítés, egészséges, és ami nekünk, keresztényeknek
igen fontos: teljesen erkölcsös. Templomunk
búcsúján, augusztus 20-án, a mise után, kb. 12
órakor elôadást tart a Creighton módszer egyik
magyar oktatója, Dervarics-Boros Ágnes és férje.
Mindenkit szeretettel várunk, fôleg a fiatalokat!
Egyben szeretnék mindenkit szeretettel meghívni a búcsúra is, ami egy templom közössége számára a legnagyobb ünnep. Az ünnepi
misét dr. Kránitz Mihály teológiai tanár tartja, az
elôadás után pedig szabadtéri ebéd.
Attila atya

tudásukat és tapasztalatukat megmutathassák,
valamint a fiatal szemléletnek is igyekszünk teret
adni, akik jelenünk talajmûvelési trendjeit képviselik majd. A szakmai értékelésre Dr. Birkás Márta
professzor asszonyt kértük fel, aki amellett, hogy
a Szent István Egyetem tanáraként generációkat
tanított meg a talajmûvelés alapjaira, mára országszerte elismert szaktekintélye a témának.
Emellett a rendezvényen megjelennek majd
csodás szigetünk kistermelôi is, háztáji termékeikkel és különlegességeikkel. Lesz lehetôségünk
mézet kóstolni, virágot venni, gyümölcsöket,
zöldségeket és egyéb élelmiszereket választani a
sziget kínálatából.
A program délelôtt 9:00 -kor kezdôdik a
magával a szántóversennyel. A nevezések szer i nt k ü lönbözô géposz t á lyokba sorolju k
versenyzôinket, majd megkezdôdik a szántótudás
összemérése. A verseny alatt folyamatosan lesz
lehetôség ismerkedni a megjelenô cégek kínálatával, termékeivel, szakmai tanácsaikkal. Számos
komoly, magyar érdekeltségû és nemzetközi céget
várunk vetômagok, tápanyag utánpótlási rendszerek, növényvédô szerek, mezôgazdasági gépészet
és precíziós gazdálkodás területeirôl. A verseny
végeztével a Szent István Egyetem tanárai, valamint a Sárbogárdi Szántóverseny fô szervezôje
közösen értékelik ki a versenymunkákat és hir-

detnek eredményt minden kategóriában. Ezt
követôen tervezünk egy rövid bemutatót a szántás, kontra altalaj lazítás gyakorlati bemutatásával,
illetve a szántott területeken szeretnénk bemutatni három különbözô mûködési elvû kombinált
talajmûvelô eszköz szántáselmunkáló képességeit, lehetôségeit.
Eközben szigetü n k vadászai készíti k a
versenyzôk és kedves vendégeink számára a finom
vaddisznópörköltet, valamint a lehetôségeink szerint biztosítunk némi sört és bort mindenkinek.
A szakmai program végeztével egy könnyed,
esti programra invitálunk mindenkit a helyszínen
megfelelô zenei kísérettel és bárpulttal. A további program már csak Önökön múlik! Kiderül-e
melyik a sziget legerôsebb gépe? Esetleg melyik
bájos céges partnerünk szeretné hajnalig rúgni
a port? Ezekre mind választ kaphatunk 2017.
augusztus 26-án! A lehetôségek már mondhatni
„határtalanok”, a célunk, hogy mindenki jól érezze magát!
Várjuk szeretettel Önt és családját az I.
Szentendrei-szigeti Szántóversenyre és Szakmai
Napra!
További felvilágosítás: 70/386 4607. Nevezés:
szigetiszantoverseny@gmail.com.
Tisztelettel:
Magyar Koppány, Molnár Bence
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Hagyomány

A hagyományos világ alkonya
Tahitótfaluban
(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsôtôl a koporsóig.)
V. „… N e m s z á m i t o t t m u n k á nak a férfiaknál az állatok etetése,
itatása,tisztántartása, almozás, az istálló kitrágyázása. Az asszonyoknak az
othon i dolog nem szám itott mu nkának, se fôzés, se sütés, takaritás,
mosás….most szóllok a kenyérsütésröl.
Minden héten sütöttek az asszonyok,
a család számátol függöt hány kenyeret. Friss kenyeret nem ettünk, csak
2-3 napossat. A sütés hihetetlen sok
munkába került. A mostani élesztöt
nem ismerték. Ser élesztö volt. Nyáron
az asszonyok komlót szedtek, összekeverték durva búza korpával és kemény
tésztát csináltak belöle. A gazdasszony
azt élesztöszár iton megszár itotta.
(Vesszöböl font kosár volt.) Ha megszáradt aprora törte és zacskóba tette,
ebböl használt sütéskor. Sütés elött langyos vizbe beáztatta. Az elöbbi sütésböl
hagytak egy tányérnyi kovászt, ezt
nevezték anya élesztönek. Sütéskor
ezeket langyos vizben összekeverték.
Sütés elött a gazdasszony bevitte a szobába a lisztet és a teknölábat, a sütô
teknôt és a szitállófát.(Ma már egyiket sem ismerik.) Megszitálta a lisztet és kovászt tett. Vagyis, a liszt egy
részét elkeverte élesztôvel, bedagasztott. Azután behordta a tüzelöt, és a
gyujtóst a kemence elé, begyujtott a
kemencébe. Addig kellett dagasztani a tésztát, amig ojan nemlett hogy
már nem ragadt a kezére. Ha a tészta
már jó volt, kiszakajtotta szakajtóba
(zsupbol font kerek, lábasszerü edény.)
Ha a kemence elég forróvolt, a maradék
parazsat szénvonóval a kemence szájába huzta, és a vizes pemetével a hamut
kiseperte.(Pemete: hosszabb rúd végén
jó csomó kukoricahaj, vizesen.) Ha a
kenyér jól megkelt a sütölapáttal berakta a kemencébe és a kemence szájára
feltette a „tévô”-t, hogy az kine hüljön.
A teknyô belseit a kaparóval kikaparta, ez volt a kaparék. Azt a tésztát parázson megsütötte, picit megzsirozta, ez
a gyerekeknek csemege volt. A kenyér
2 órát sült. Ezalatt kivitte a teknyölábat,
a teknyôt, szakajtókat és kitakaritott. A
megsült kenyeret kiszedte, sós vizzel
megmozsdatta. Ettöl lett a kenyér ropogós. A kenyér héjjábol se dobtak el
semmit, az jó volt a rántot levesbe. Ez
a sok munka este vagy hajnalban történt, nem számitott nappali munkának.
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Szégyen volt a gazdasszonyra, hogyha
nappal odahaza maradt kenyeret sütni.
A másik semminek nézett munka a
mosás, vagy „lúgozás” volt. A mosni
való vászon ruhát lugozták. Volt egy kb.
200 literes nagy fakád, a lugzó. Alján
csappal. A kádat feltették a lugzólábra,
alája dézsát tettek. A kádat megrakták
nem egészen tele ruhával. Felülre tették a hamu ruhát, egy durva vászon
lepedöt, erre öntötték a megszitált fahamut és forróvizzel leöntötték. Egy idö
után leengedték a vizet a dézsába, ujra
feltötöték a ruhára. Ez volt a lugozás.
Azután át a mosóteknöbe, átmosták
mosófával, megverték és öblitették.
Ennyiböl állt a mosás. Nyáron berakták
a mosnivalot a hátyiba, (Négyszögletes,
fonott kosár, a két vállon átvetett széles
„hátyimadzaggal.”) mosófát és a mosószéket a hónuk alá vették és lementek a
Dunára mosni. A mosó asszonyok közelébe oda úsztak az apró halak, hej, de
szerettünk ott halászni. Hogyha jöttek a csendörök vagy a halász bérlö
volt nagy futás. Az 1930-as évek gazdasági válságárol: ez az idö a parasztnak, az iparosnak, a tanult embernek
egyformán nehéz volt. Látszatra gazdagok voltunk, mert a terményünk
felhalmozodott. Nemtudtuk eladni se
a buzánkat, se az állatainkat, más terményünket, mert nemvolt aki megvegye. Az állam adott 1 mázsa búza után
5 pengöt érö bolettát,(Bilétát, cédulát.)
ez nem pénz volt, mert ezzel csak adót
lehetett fizetni. De ez nem hozott vevöt
a buzára, igy azt állatokkal etettük meg.
Az állatokat se volt aki megvegye. Más
terményeinket, gyümölcsöt, zöldségfélét ha piacra vittük, sokszor annyit se
kaptunk érte, amennyi az utiköltség
volt. Próbálkoztunk virággal is, de arra
se volt vevö. A szemetes is csak pénzért
vitte el a piaci szemetet, igy azt csináltuk, hogy (a virágot) leraktuk valamejik
szobor talapzatára. A rendör ha látta is,
nem tilthatta meg, mert kegyeletsértés lett volna. Így csak halkan káromkodott, mert a hervadt virágot a városnak kellett eltakaritani. Az ipari munkásnak is megvolt az ereje, a munkához akarata, de munkája nem volt igy
pénze se. A falusi kisiparosokat buzával
fizettük. A csizmadia 1mázsabuzáért
vart egy pár csizmát, a borbély 1 mázsa
buzáért egy évig borotvált és nyirt.

A kovács buzáért élesitette az ekevasat. Buzával fizettük a pásztorokat és
a mezö öröket. És az egyházi adónak
egy részét buzával róttuk le. A mészárosok és a többi üzletesek kint áltak
az üzlet ajtóba és nagyokat köszöntek
a járókelöknek hogy majdcsak akad
vevö. A tanult embereknek is nehéz
volt, csak akkor kapott egy éretségit
végzet fiatal ojan „állást” mint villamos
kalauz, vagy váltó ör, vagy utca seprö,
hogyha jó keresztapja volt valahol odafent. Az utcákat még kézzel seperték,
azt tartották hogy a legjobb utcaseprök
a vegyész mérnökök. Mert ök lépéssel mérik az utcát, hosszát, szélességét, és tolják maguk elött a kétkerekü
laboratoriumot és lapáttal gyüjtik bele
a különbözö vegyi anyagokat.. .akinek
volt állása és havi fizetése az császár
volt. Az 1938-39 év hozott változást,
amikor már érzödött a háboru szaga.
Beindult a politikai gépezet, a hadi
ipar és ami vele jár. Ez hozott változást
az életünkbe. Késöbb sajnos megtudtuk hogy mit. A felvidék visszacsatolása (1938.nov.1. Az I. Bécsi döntés, melynek értelmében hazatért a Felvidékbôl
12.000 nkm és 1.2 millió lakos. Velük
együtt számos történelmi nagy váro
sunk is.) elött mint civil behivott én is
hordtam saját traktorral a hadi anyagot
Szentendréröl Esztergomba. Közben
jött a zsidó törvény és tölük, meg más
gyanus egyénektöl elvették a vezetöi
igazolvány t. A hadsereget erössen
gépesitették igy nem volt gépkocsi
vezetô…igy sokszor behivtak és sokat
voltam katona. A zsidó törvény szerint
a zsidók sárga csillagot viseltek, csak
bizonyos utcákba lakhattak és nem
kereskedhettek. Sokakat elhurcoltak,
persze, ezek kispénzü, egyszerü emberek voltak. Akiknek volt sok pénzük,
vagy összeköttetésük, azok fütyültek
a szegény hitsorsosaikra, élték világukat. Bányákat, üzemeket átjátszottak a
németeknek, mentették a börüket… A
falubol is elvittek néhány szegény zsidót, de a gazdagok, akiknek itt nyaralóik voltak, azok maradtak. Az elsö bombázás Budapesten…” (Folytatjuk.)
Kiegészítésekkel közreadja:
G. Szalai István, 2017. augusztus
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IX. Pilisi Tekerô –
A kerékpáros kalandtúra, 2017
Start: Postás Strand 2017. 09. 09. szombat 9.00
Helyszíni regisztráció: 07.30 – 08.45, rajt: 09.00
Idén több újdonsággal színesítjük programunkat, hogy
minél vonzóbb és remekül szervezett programot kínáljunk résztvevôinknek.
Fôvédnök: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere
A IX. Pilis Tekerô arca Kósz Zoltán olimpiai bajnokunk!
Büszkék vagyunk rá, hogy lelkesen csatlakozott városunk
rendezvényéhez, ezzel biztatva mindenkit, hogy jöjjön és
tekerjünk együtt.
Újdonságunk ebben az évben, hogy nemcsak családi és
kalandos túráink lesznek, hanem igazi PROFI-knak tervezett 100 km-es távval is készülünk.
Keresd a Pilisi Tekerô eseményt a facebookon a legfrissebb infókért!
Nevezési díj: mely tartalmaz:
• egy étkezési kupont, melyet a célba érkezéskor idén
egy ínycsiklandóan finom kenyérlángosra és egy
frissítôre válthatsz be
• a frissítôket, gyümölcsöket az állomásokon
• ingyenes belépôt a leányfalusi Termálfürdôbe
• játékokat, programokat az egyes állomásokon
• tombolasorsoláson való részvételt
• a kerékpáros útvonalak szakszerû kijelölését, biztosítását
Online 2017. szeptember 01-ig		 Helyszínen
1.500 Ft
2.500 Ft
Felnôtt:
Gyermek
1.000 Ft
1.500 Ft
Pilisi Tekerô póló:
2.000 Ft
2.000 Ft
Kedvezmények:
• Csoportos kedvezmény 5 fôtôl 10% – kizárólag helyszínen nevezôknek
• Parasportolóknak, fogyatékkal élôknek a részvétel
ingyenes
A nevezési díjat és a póló árát kérjük, az alábbi számlaszámra utald:
Szentendre Város Önkormányzata: 1178400915731292
Nagyon fontos, hogy az utalás közleményében tüntesd fel
a nevezôk létszámát és a pólók darabszámát!
Amennyiben a regisztráció során problémád vagy kérdésed merülne fel, lépj kapcsolatba Soltész Emesével a

soltesz.emese@szentendre.hu címen.
Mindazok, akik online neveznek, 30%-os kedvezményben részesülnek az alábbi szervízek javítási díjaiból 2017.
09. 09-ig: Hámori Sportbolt, Kerékmánia Sportfelszerelés,
Kerékpárbolt és Szervíz. Ne feledd, a jelszó: Pilisi Tekerô
2017!
Program:
Immár 9. alkalommal, kerül megrendezésre Szentendre
városának szervezésében a Pilisi Tekerô kerékpáros
kalandtúránk. Évrôl évre egyre többen tartanak velünk,
már nemcsak a térség, hanem az ország távolabbi pontjairól is. Kalandtúráink gyönyörû környezetben nyújtanak
remek kikapcsolódást és színes élményeket családok,
baráti társaságok és profi sportolók számára is.
A Pilisben, a Duna mentén és a Szentendrei szigeten 4 féle
hosszúságú és nehézségû útvonalat állítunk össze, hogy
a legkisebbektôl a profi kerékpárosokig, mindenki kiválaszthassa a számára legélvezetesebb túrát.
Választható útvonalaink:
Családi Tekerô I. – 10 km-es táv; biztonságos
kerékpárúton könnyû, sík terepen
Ajánljuk: kisgyermekes családoknak; kerékpározással
ismerkedôknek; könnyed, mégis aktív kikapcsolódásra
vágyóknak
Útvonal: Szentendre, Postás strand, – Leányfalu,
Strandfürdô – Szentendre, Postás strand
A nevezési díj tartalmazza az egész napos strandfürdôben
tartózkodást.
Családi Tekerô II. – 30 km-es táv; biztonságos
kerékpárúton könnyû, sík terepen
Ajánljuk: családoknak kisebb és nagyobb gyermekekkel;
játékos kedvûeknek; izgalmas kihívásokat keresôknek
Útvonal: Szentendre Postás strand,- Határcsárdai révvel
átkelve Szigetmonostor / Horány – Nagy – dunai gáton
haladva Szigetmonostor, Szeles Vágtáig – Tahitótfalu
Magyar Családi Gazdaság – Leányfalu, Strandfürdô –
Szentendre Postás strand
A frissítôállomásokon izgalmas feladatok várják a
résztvevôket.
A nevezési díj tartalmazza az egész napos strandfürdôben
tartózkodást.
Kalandos Tekerô – 45 km-es táv; Szentendre
belvárosát elhagyva a pilisi hegyekben barangolás
Ajánljuk: nagyobb gyermekes családoknak, komolyabb
kihívásokat keresôknek, hegyi útvonalat kedvelôknek

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás: H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h, Szombat: 8-13 h

Útvonal: Szentendre Postás strand, – Pilisszentlászló,
Ifjúsági tábor – Csobánka, Közösségi Ház– Pomáz,
Magyar Vár – Szentendre, Góliát Vízi sporttelep –
Szentendre Postás strand
Izgalmas sportállomásokat érintve, a Pilis leküzdése után
felfrissülhetsz Szentendrén a vízi sporttelepen.
ÚJ! Profi 100
A Pilisi-tekerô leghosszabb távja az idén teljes egészében
megújul.
A túra új nyomvonala kizárólag szilárd útburkolaton halad, így bármely idôjárási körülmények között
tekerhetô. A túra útvonal 70%-a forgalomtól elzárt változatos, üde erdei utakon teljesíthetô. Az erdei szakaszokon csak a kijelölt kerékpár-úthálózatot kívánjuk igénybe venni. Megteszünk mindent, hogy a leghosszabb táv
méltó legyen a „profi” megnevezéshez. A túra teljes hos�sza 100 km, amelynek leküzdésével összesen 2000 m
szintemelkedést is le kell gyûrni.
A túra nehézségi szintje 4. (5-ös skálán)
A teljesítendô távon, és a Pilis- és a Visegrádi-hegység csúcsain a résztvevôk számára egy igazi megmérettetés adódik, ahol mindenki a hegyeket és a saját határait kell, hogy
legyôzze. Az említett célokon túl, a szintidôk felállításával
egy újabb motivációs tényezôt építünk be.
Adatok:
táv: 100,2 km
szintemelkedés: 1920 m
frissítési lehetôség: 4 helyen (egyéni vízvétel forrás, kút)
frissítô pont, energiapótlás (telepített):
– 25 km Mogyoró hegy
– 48 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)
– 60 km Dobogókô
– 84 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)
ellenôrzô pont: 6 kontroll pont + RAJT-CÉL
Részvételi szabályok:
Orvosi igazolás nem szükséges, de a túrán mindenki csak
saját felelôsségére vehet részt, a regisztrációs lap aláírásával. 16 év alatti résztvevô esetén, szülôi nyilatkozat kötelezô.
A kerékpárok mûszaki állapotát a rajtnál ellenôrizhetik
(üzemképes fékek).
A Profi és a Kalandos túrán a fejvédô használata
mindenki számára kötelezô!
Szemétgyûjtés a frissítôpontokon, a túra egész útvonalán
szemetelni TILOS!
Az útvonal teljes hosszán a KRESZ betartása mindenki
számára kötelezô, a jelzett útról letérni TILOS!
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után
a Pilisi–tekerô összes rendezvényérôl!

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 14.500,- Ft/m3 (ömlesztve)
Akác hasítva 16.000,- Ft/m3 (ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján lemérhetô és
ellenôrizhetô! 1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár tartalmazza
Tahitótfalu 10 km-es körzetében
a házhoz szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
9
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Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

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
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Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

2017
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PUSCHO Kft.
Sofôrt keres
Belföldi fuvarozáshoz megbízható, felelôsséget
vállaló gépkocsivezetô munkatársat keresünk,
Dunabogdányi telephelyünkre. Azonnali kezdéssel,
hosszú távra. Emelôhátfalas autóra. B kategóriás
jogosítvánnyal.
Fôbb feladatok: Konténeres tiszta és szennyes
textilek ki, illetve beszállítása.
Munkavégzés helye: Budapest, Pest megye
(Dunabogdány).
Fontos, hogy a jelentkezôk vegyék figyelembe,
többnyire hajnali kezdéssel indulnak
(hajnal 2-3 órakor).

té s
Ö n ko r m án y zat , p r oHirde
gra mok

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Németh Ádám, családsegítô
szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô
kedd: 10-13 óra között,
csütörtök: 11-16 óra között
– dr. Tóth Mária, jogász
havonta egyszer hétfônként
Jogsegély szolgáltatáshoz elôzetes
idôpontegyeztetés és regisztráció
szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
térítésmentesen vehetôk igénybe.

Juttatások: Kiemelt fizetés, mobil telefon.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
mosoda@puscho.hu e-mail címen.

Cégünk keres tehergépkocsi vezetôt
C kategóriával, esetleg daru vizsgával
terepes billenôs tgk.-ra
Tahitótfalu vonzásköre munkaterületre.
Érd: 06 20 942 5016, Cserker építôanyag

RÉGISÉGET
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay
és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat, patikai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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Nyári gyermekhetek a Szabadidôparkban
Idén is jó hangulatban telt az a két
hét, amit a szabadidôparkban töl töttünk el a gyerekekkel. A Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány és az
Önkormányzat szervezésében megvalósult program több mint 15 éve rendszeresen megrendezésre kerül a nyári szünet
néhány hetében. Köszönjük Zakar Ágnes
iskolaigazgató asszonynak és kollégáinak,
hogy naponta egy pedagógussal segítették
a gyermekek felügyelését. A térségünkben
élô és alkotó kézmûves mesterek által vezetett színvonalas foglalkozások sok ügyes,
érdeklôdô és lelkes gyermeket vonzott
programunkra, akik kitartottak a 40 fokban és a szélviharban is, csak elkészíthessék kincseiket. Köszönjük Princzné Bérczi
Krisztinának, Kerekes Pálmának, Sasvári
Verának, Szántó Tündének és Szántó
Sándornak, Szabó Zsókának, Nagyné Erzsi
néninek és Telkes Henninek, hogy türelemmel és lelkesítôen tanítgatták kicsinyeinket
mesterségük fortélyaira.
A két hét élményeit egy tanár szemével
Futó Józsefné Andi néni foglalta össze, akinek külön köszönjük, hogy minden nap
önként tevékenyen kivette részét a „tábori élet”-bôl.
Béres Gabriella
Július második felében ismét -hûen a
hagyományokhoz- megrendezésre került
az ingyenes félnapos foglalkozások tótfalu módra.
A sok éve Rainer Gabi nénivel indult
gyerekeket összefogó programot pár éve
Béres Gabi vette kézbe. Minden napra
ötletekkel teli kézmûves foglakozásokat

tartó lelkes felnôtteket hívott, akik nagy
szeretettel és türelemmel adták át tudásukat a falu gyerekeinek.
Itt azonnal helyesbítenem kell....ugyanis szép számmal jelentek meg itt nyaraló
családok csemetéi is,másik iskolába járók,
ovisok, és a mi diákjaink. Örömmel láttuk
a jócskán felsôs diákokat kisebb testvéreiket „gardírozva”, még arra is akadt példa,
hogy ôk is beüljenek „bütykölni”, ahogy
Gabi néni mondja.
A két hét alatt napi szinten dolgoztunk
papírral, gyönggyel, volt lehetôség kerámiákat formázni fazekas korongon (edénykék) vagy kézzel (különféle plasztikák),
vagy agyagtáblácskákat tervezni, de lehetett varrni is, helyes kis zokni baglyok,
tûpárna kalapkák születtek! Készültek
festett gipszformák, hûtômágnesek, termésképek, papírsárkányok, diócsörgôk,
mézeskalácsok termésekkel díszítve,
repülô papírbomba. A felsorolás persze
nem teljes.
A gyerekek munkáit, aktivitását naponta értékelte a tábor vezetôsége, pontozta, majd minden nap a várva várt díjosztás alkalmával biztatta további munkára.
Vendégei n k volt a k a t û zoltók, és
mûködött a „vízágyú” is a srácok nagy
örömére! Eljött Fábián Csaba bácsi, aki
lovaskocsival utaztatta körbe a faluban a
gyereksereget. A Vaczó lányok ugrókötéllel és különféle mozgásos -játékos feladatokkal, míg Judit a zumbával indította be
reggelente a még álmos népet.
Elsô héten bográcsban fôztünk paprikás krumplit, második héten kemencében sült kenyérlángossal zártuk a progra-

Sirítsd meg, fordítsd meg!

Jókedvû és tartalmas hetet töltöttünk
együtt a Faluházban augusztus elsô napjaiban a „Sirítsd meg, fordítsd meg! tematikus gyermekhéten, ahol idén szatmári táncokkal és népdalokkal ismerkedtek
a gyerekek Bettenbuk Krisztina néptánc

pedagógus vezetésével és szatmári ételeket készítettek Princzné Bérczi Krisztina
oktató segítségével. Zárásképpen megtáncoltattuk és vendégül láttuk a szülôket.
Béres Gabriella

mot. Minden nap hagymás (vagy anélküli) zsíros, kolbászos és lekváros kenyérrel, üdítôkkel, gyümölccsel, zöldségekkel
kínáltuk a gyerekeket!
Ebben az évben nag y megelégedésünkre sok felnôtt segítô is akadt a gyerekeket kísérô szülôk (apák-anyák vegyesen!!) és nagyszülôk (szintén vegyesen!!)
személyében. Segítettek a foglalkozásokban és a remekmûvek elkészítésében.
Köszönet illeti régebben végzett diákjainkat, akik szintén kivették részüket és szívesen segítettek a kisebbeknek a délelôtti
„svédasztal” elkészítésében, a vízibombák
töltésében, és egyáltalán ott voltak, ahol
épp hiányzott pár segítô kéz. Köszönjük
a szülôk hozzájárulásait, ki gyümölccsel,
zöldséggel, zsírral, lekvárral támogatta ezt
a néhány napot. Polgármesterünktôl egy
láda finom körtét kaptunk, amit gyorsan
szétkapkodtak a gyerekek.
Szívesen töltöttük el a délelôttöket az
iskola lelkes, segítôkész pedagógusaival, akik szabadságuk ideje alatt jöttek
közénk. Nagyon jó érzés volt, hogy az
iskola vezetôi is kivették részüket, eljöttek
a gyerekekhez. Végül külön köszönet jár
a szervezésért és lebonyolításért a TETA
tagjainak, akik minden nap képviseltették magukat, a Polgármesteri Hivatallal
karöltve fedezték a költségeket, és Béres
Gabinak, aki összefogta a két hét eseményeit.
Összességében remek idôt töltöttünk el
együtt!! Azt hiszem, zárszónak megfelel a
„jövôre újra itt Veletek”!!
Futó Józsefné
segítô tanár, „tábori konyhafelelôs”

Kedves
Szülôk és
Gyerekek!
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanévnyitó ünnepsége 2017. augusztus 31-én
csütörtökön 18.00-tól kerül megrendezésre a Kossuth Lajos utcai fôépületünkben.
Tanulóink megjelenésére feltétlenül
számítunk, kérjük, ünneplô ruhában jöjjenek.
Szeretettel várjuk a kedves szülôket és
hozzátartozókat is az ünnepségen!
Zakar Ágnes intézményvezetô
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Gyermekhetek a Szabadidôparkban
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IX.PILISI TEKERŐ
Szentendre, 2017.09.09. 09:00
a kerékpáros kalandtúra

Tekerj Te is velünk
szeptember 9-én!
Kósz Zoltán olimpiai
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Hirde té s

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy
apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a
program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést
beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Júliusi számunkban a
Tildy Zoltán híd karbantartó folyosója ajtajának egy részlete volt látható. Gratulálunk
szerencsés megfejtônknek, Tatai Nándornak.

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

Bélteki Sándor
tûzoltó alezredes
70-334-8427
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18ig, szerda: iskola
fo
gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax:
26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat:
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477333 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi
Ilo
na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125,
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig,
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, 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, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17
• ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u.
4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00;
cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KORMÁNYABLAK
– Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670
685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16.
• KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna
korzó 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@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT
– Szent
endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.:
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00,
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
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 – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, 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 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK Kft.
1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 8:00-20:00-ig,
csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig.
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉK
SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30ig, 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 kismamáknak: 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.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót
falu
Pol
gár
mesteri Hivatala • Felelôs ki
adó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fô
szerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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