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Ma, amikor mindenki ideges, mindenki
rohan, álljunk meg egy percre. Álljunk meg,
tegyük tiszteletünket elsô királyunk, Államalapító Szent István elôtt.
Amikor ôseink hazát foglaltak itt e kies
tájon, a Kárpátok védelmezô ölelésében,
már tudták, hogy hosszú idôre rendezkednek be itt az általuk megtalált Aranyos Szegelleten. Mivel pusztai nép volt a miénk,

ezért a szilaj, vad száguldozásról, a kalandozásokról lemondani nem volt könnyû, pláne, hogy ehhez nagyon értettek. Árpád vezér leszármazottai jól vezették a Kárpát
medence népét, mígnem ráébredtek arra,
hogy Európa közepén fel kell hagyni ezzel
az életformával és egy erôs, gazdag országot
kell létrehozni. Géza fejedelem egyértelmûen kijelölte ezt az irányt fiának Vajknak, aki
a keresztségben az István nevet kapta.
Géza halálával igen nagy teher hárult
Istvánra, akinek apja akaratát végre kellett
hajtania, miközben Turul dinasztia béli rokona, Koppány, az ôsi örökösödési rendet
visszaállítva a fejedelmi címre pályázott. Nehéz válaszút elé került. A nemzet jövôje
szempontjából nem volt mindegy, hogy
milyen döntést hoz. Apjának akarata szerint
nem mondott le a fejedelmi trónról és szembeszállt Koppány hadaival. A behívott német lovagok és az általuk hozott új harcmodor segítségével gyôztesen hagyta el a csatateret.
Folytatás a 3. oldalon

Figyelem!
Itt a nyár, ami egyesek számára a munkavégzést, míg másoknak a pihenést jelenti.
A kettô összehangolása, a békés együttélés
érdekében az alábbi rendelkezésekre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét és egyben
kérjük azok betartását.
Kertépítéssel és -fenntartással (pl. fûnyírás) valamint építkezéssel kapcsolatos
zajt keltô tevékenység végzése és zajforrások mûködtetése
– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között

– szombaton 10 óra és 18 óra között engedélyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden 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.
Folytatás a 2. oldalon
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Augusztusi
programok
2007. augusztus 6-10-ig
KOSÁRFONÁS, LOVAGLÁS, IJÁSZAT
Vezeti: Németh Mariann, Nógrády Gábor,
Fábián Jánosné Ildikó, Gaál Sándor és a
Kállai Lovas Udvarház lovagoltat.
Helyszín: Tahitótfalu, Pihenôpark (focipálya mögött)
Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány
2007. augusztus 12.
VASÁRNAPI VÁSÁRNAP
Hagyományteremtô állat-, termény- és
kézmûves vásár tartatik!
Helyszín: Tahi hídfô melletti füves térség
Idôpont: 8:00–14:00-ig
Szervezô: Béres Gabriella, Rokob Orsolya és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány
Folytatás a 2. oldalon
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Augusztusi programok
Folytatás az 1. oldalról
2007. augusztus 13-17-ig.
TÛZZOMÁNC KÉPEK ÉS ÉKSZEREK
KÉSZÍTÉSE.
Vezeti: Szántó Sándor és Szántóné Karácsony Tünde
Helyszín: Tahitótfalu, Pihenôpark (focipálya mögött)
Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány

Idôpont: 2007. augusztus 18., 17:00–22:00
Programok:
Ünnepélyes megnyitó
Kenyérszentelés
Kitüntetések átadása
Szvorák Katalin népdalénekes
Gulyásfôzés
Bábszínház
Gyermekfoglalkozások, sorversenyek, kiállítás
Tûzijáték
Büfé
Mindenkit szeretettel várunk!

2007. augusztus 20-i ünnepi program:
Tahitótfalu Önkormányzata a civil szervezetekkel közösen meghívják Önt államalapító Szent István királyunk és az új
kenyér ünnepére
Helyszín: Tahitótfalu, Pihenôpark (focipálya mögött)

2007. augusztus 25.
Hagyományôrzô kör filmvetítése
Téma: beszélgetés Kovács Benjáminné
Hajdú Júliával
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 18:00 óra

Kimutatás 2007. júniusi rendezvényekrôl
KIADÁSOK
Eperfesztivállal kapcsolatos
önkormányzati kifizetések
528 697 Ft
Mûrepülés
420 000 Ft
Tûzzománc pályázat és kiállítás
kulturális kiadások terhére
292 368 Ft
eperfesztivál kiadásai terhére 157 047 Ft
Néprajzi Múzeum kiállítás költségei (a múzeumnak adott támogatással)
561 716 Ft
BEVÉTELEK
TETA által befizetett (lekvár és póló)
466 250 Ft
Támogatás mûrepülésre BLU HUNTER
HOLDING
100 000 Ft
Támogatás Néprajzi Múzeum kiállításra
AMR PLAZZA KFT
100 000 Ft
Wágner Péter, Szabó Judit képviselôk felajánlása: 2 x 2 havi tiszteletdíj 140 000 Ft

A kimutatás tájékoztató jellegû, a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülhetnek
még kiadások (pl.: eperfesztivál áramdíj),
és bevételek is várhatók.
A rendezvényekkel kapcsolatos Képviselôtestületi Határozatok
18/2007.(02.08.) Eperfesztivál
38/2007.(03.01.) Eperfesztivál
88/2007.(04.18.) Eperfesztivál
89/2007.(04.18.) Eperfesztivál
90/2007.(04.18.) Eperfesztivál
98/2007.(04.23.) Eperfesztivál
99/2007.(04.23.) Eperfesztivál
100/2007.(04.23.) Eperfesztivál
31/2007.(03.01.) Tûzzománc pályázat és
kiállítás
122/2007.(05.17.) Néprajzi Múzeum támogatása
123/2007.(05.17.) Mûrepülés

Figyelem!
Folytatás az 1. oldalról
Állat az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság
nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.) nélkül
tartható. Az állattartó köteles az állat tartására
szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani,
szükség szerint takarítani, fertôtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni.
Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen –,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne
hagyhassa el.
A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani.
Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben eddig született 9 leány és
6 fiú, összesen 15 gyermek.
Lehetôséget biztosítunk az újszülöttek
nevének közlésére „Megszülettem” rovatban.
A védônôk közremûködésével a szerkesztôségbe eljuttatott újszülöttek adatai:
Megszülettem!
2007. 06.26-án
Nevem: Van Hyfte Rozi
2007. 07. 18-án
Nevem: Virág Leila Lilla
Házasságot kötött 9 pár.

Tahitótfalu, 2007. július 18.

A „köz” területe
Az utóbbi idôben egyre több bejelentés
érkezik a Hivatalba a közterületre engedély nélkül kitett dolgok miatt:
– építési anyag és törmelék (homok, kô,
sóder)
– kerti hulladék (levágott fû és fagallyak)
– elhagyott gépjármûvek.
A közterület közhasználatra szolgáló
minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelôen bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart
nyilván. Közterület rendeltetése különö-
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sen: a közlekedés biztosítása (utak, terek),
a pihenô és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmûvek
elhelyezése.
A hatósági eljárást elkerülendô megkérünk mindenkit, hogy a közterületre engedély nélkül kitett dolgait haladéktalanul
távolítsa el, mert ellenkezô esetben engedély nélküli közterület-használatért akár
30 000 Ft szabálysértési pénzbírság kiszabására kerülhet sor.
Polgármesteri Hivatal

Az elmúlt idôszak halottai:
Szabó János, Viola u. 82., 76 éves
Lenkei Tibor, Gölödin u. 909/9 hrsz., 60 éves
Kajári István József, Ódry Á. u. 6., 60 éves
Benke Istvánné, Szabadság út 11., 79 éves

Helyreigazítás
Az elôzô számban megjelent hír, mely
szerint az Eperfesztiválon kialakult áramszünet
túlterhelés közvetkezménye, nem igaz.
A szakértôi vizsgálat megállapította,
hogy a rövidzárlat vagy anyaghiba, vagy sérülés következeménye, mely lehet véletlen, vagy szándékos megsértés eredménye.
A vezeték kapacitása többszöröse volt az
ott mért legnagyobb áramfelvételnek.
Dr. Magyar Gábor
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Rendôrségi hírek
Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Hôség - nyitott ablak - besurranás!
A hôség enyhítése következtében nyitott állapotban hagyott nyílászárók cselekvésre ösztönzik a besurranókat.
A Tahitótfalu Rendôrôrs felhívja a családi ház tulajdonosok, valamint a víkendház
lakóinak figyelmét, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a nyári hôség idején is
otthonaik megfelelô védelmére.
Borzasztó nagy a hôség, mely klíma nélkül, illetve minden nyílászáró tárva nyitott
állapota nélkül nem, vagy csak igazán nehezen bírható.
Sajnos vannak olyan személyek, akik ha
meglátják a nyitott ablakokat azonnal akcióba lépnek, s pár másodperc alatt beosonva otthonainkba, eltulajdonítják az
épp útjukba kerülô – további értékesítésre
alkalmas – vagyontárgyainkat, letett készpénzünket.
Még „jól” is járunk, ha nem találjuk
szembe magunkat a besurranóval.
Felhívjuk a figyelmet az élet- és testi épség megóvása érdekében, hogy amennyiben az Önök sérelmére akarná ismeretlen
elkövetni a fenti bûncselekményt, és ezt
észlelnék (tetten érnék az elkövetôt) ne
avatkozzanak közbe, ne próbálják (fôleg
ha egyedül vannak otthon) visszatartani,
nehogy nagyobb baj történjen. Ilyenkor

kiszámíthatatlan az elkövetô tettenérés
esetén tanúsítandó reakciója (a menekülési útvonalat elzáró tulajdonossal szemben
még erôszakot is alkalmazhat, az eltulajdonítani szándékozott érték megtartása,
valamint az elkövetés helyszínérôl való
távozása érdekében).
Fontos feladatuk azonban az, hogy hidegvérüket megôrizve próbálják meg minél jobban megfigyelni az elkövetôt, annak
személy- és ruházat leírását jegyezzék meg,
majd távozását követôen haladéktalanul értesítsék a rendôrséget, közben kísérjék figyelemmel a távozása irányát – ha tudják
messzirôl kövessék is a mozgását, vagy ha
autóval távozik, annak pontos típusa, színe, rendszáma felírásával segítsék a rendôrséget abban, hogy minél hamarabb elfoghassuk.
A fenti tanácsaink a bûncselekmény
megtörténte esetére vonatkoztak, viszont,
jóval fontosabb, hogy ezeket elkerüljük,
ezért kérjük, hogy áldozattá válásuk elkerülése érdekében fogadják meg tanácsainkat.
– Lehetôség szerint ajtajaikra, ablakaikra
szereljenek fel biztonsági láncot, melynek használatával a nyílászárók nyitva
tarthatók (a hôség csökkenthetô – viszont kívülrôl illetéktelen nem tud
otthonaikba észrevétlenül behatolni).
– Amennyiben elmennek otthonaikból
minden esetében zárják be valamennyi
nyílászárót, s csak ha hazajöttek, akkor
szellôztessék át a felmelegedett lakásaikat egy-két perces kereszthuzattal.

Gondolatok Szent Istvánról
Folytatás az 1. oldalról
Fejedelmi címe feljogosította arra, hogy
megszervezze az ország jogi- és gazdasági
rendszerét, vagyis államot alapítson. A római keresztény vallás felvételének fejében
Attila koronáját visszakérte a pápától, ezzel
is bemutatva a világ elôtt, hogy a magyarok
királya nem hûbérese senkinek, csak Istennek. És ezáltal Magyarország felajánltatott
Szûz Máriának, a magyarok Nagyboldogasszonyának. (Akkoriban, ha egy királyság
létrejött, a leendô uralkodó vagy a bizánci,
vagy a német-római császártól kért koronát,
ezzel a hûbéresévé vált. Szûz Mária azért áll
közel a magyarokhoz, mert a jól ismert bibliai történet alapján álmában megjelent
Gábriel arkangyal, Isten hírnöke és megjövendölte Jézus születését. Emese Álmos
anyja szintén álmot látott, neki a Turul jelent meg, megjövendölve a magyar királyok

ôsatyjának világrajöttét.) Így jött létre a
független Magyar Királyság.
Miért is volt történelmi tett ez? Mert a vármegyerendszer felállításával jogilag és gazdaságilag egy modern, kiválóan mûködô állam alakult ki. A római kereszténység bevezetésével visszaszorította a régi vallás (ami a
közhiedelemmel ellentétben korántsem biztos, hogy pogány volt!) követôinek táborát.
Kevés írott törvénye között szerepelt az,
hogy minden tíz falunak építenie kellett egy
templomot, ahová mindenkinek el kellett
mennie vasárnaponként, kivételt csak a tûz
ôrzôi jelentettek. Ezért a tettéért apostoli
rangot kapott az egyháztól, így válva
Apostoli Szent királlyá.
A hazánkon átutazó kereskedôknek igen
jó sora volt, mivel törvényileg szabályozta,
hogy kiváltságos bánásmódban kell részesülniük. Cserébe vámot fizettek az országba

– Éjszakára szintén zárják be ajtókat, s lehetôség szerint csak biztonsági zár
használata mellett hagyják nyitva ablakaikat, illetve azt bukó funkcióba állítsák.
A Tahitótfalu Rendôrôrs járôrei visszatérôen ellenôrzik családi házas övezeteket,
illetve a víkend területeket a besurranásos
lopásokat elkövetô személyek kiszûrése,
tettenérése érdekében.
Azonban mindenütt nem lehetünk ott,
így történt ez 2007. július 13-án is, amikor
ismeretlen elkövetô a Vöröskô út egyik
családi házába nyitott kertkapun és bejárati ajtón keresztül bejutott, 13 óra 45 perc
és 14 óra közötti idôben, és a bejárati ajtó
mellet elhelyezett fogasról övtáskát tulajdonított el, melyben a tulajdonos személyes iratai, bankkártyái és kézpénze volt.
2007. július 24-én a Nefelejcs út egyik
családi házába nyitott kertkapun és bejárati ajtón az elkövetô behatolt és onnan
különbözô ékszereket tulajdonított el.
Tegyünk közösen azért, hogy ezek a
számadatok tovább ne növekedjenek,
kerüljük el az áldozattá válást, úgy hogy
egy kicsit többet teszünk otthonaink, lakásainkban tartott értékeink védelme, biztonsága érdekében.
Kívánok önöknek további bûn és balesetmentes napot.
Augusztus havi fogadó óra:
10-én 16 és 18 óra között
22-én 16 és 18 óra között
Hegedûs Gábor r. ftörm.
körzeti megbízott
belépéskor és kilépéskor is. Ennek ellenére
igen népszerû volt Magyarország abban az
idôben.
Az új államot azonban sokszor meg kellett védeni, ezért erôs, képzett hadsereget
kellett tudni felmutatni, mely sereg a régi
hagyományos magyar fegyvernemek mellett a betelepített német lovagok nehéz páncélosaival egészült ki.
István erôs alapokra helyezte államát,
mely az 1038-an bekövetkezett halálával
sem változott meg, sôt a Turul dinasztia
kihalásával sem. Erre pedig az erkölcsi és a
gazdasági alapot Szent István király neve
adta meg.
Így tehát, ha augusztus 20-án megállunk
egy percre az új kenyér mellett, nézve a
nemzetiszín lobogókat, a Parlamentbôl
kivonuló történelmi zászlókat, a tûzijátékot,
akkor mondjunk el egy imát Államalapító
Szent királyunkért.
Képiró Gábor
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Pályáztunk
2007. július 16-án a Közép-Magyarországi
Operatív Program keretében pályázatot
nyújtottunk be a Tahi óvoda és a központi
iskola teljes felújítására.
A vissza nem térítendô támogatás
mértéke maximum az összeg 90%-a, az
önkormányzatnak 10 %-os önrészt kell biztosítani a beruházások költségéhez. A
pályázat keretében elnyerhetô támogatás
maximum 250 millió Ft lehet. A beadott
pályázatban elszámolható költség összesen
207 982 988 Ft. Az igényelt támogatás
összege 187 184 671 Ft. Az önkormányzatot így 20 798 297 Ft önrész terheli. Olyan
pályázat író céget választottunk, aki csak
sikeres pályázat esetén részesül díjazásban.
A pályázat befogadásának egyik alapfeltétele, hogy az akadálymentesítés mindkét intézményben valósuljon meg, amelyet rehabilitációs szakmérnöknek kell szakértôi igazolással alátámasztani. Meglévô terveink, érvényes építési engedélyeink csak részben
feleltek meg az elôírásoknak, így új terveket
kellett készíteni az intézmények teljes területére. Ezek költsége bruttó 1 380 000 Ft.
A beruházásban érintett 2. számú Óvoda
(Tahi, Almásy László u. 17.) a településen
élôk közel felének a gyermekeit fogadja. Két
fô épületbôl áll, az egyik közel 100 éves.
Eredeti funkciója nyaraló volt, késôbb bölcsôde, jelenleg óvoda. Az épület és gépészeti berendezéseinek kora és elhasználódásának mértéke miatt csak teljes felújítást
követôen optimalizálható az üzemeltetése.

A másik épület 35 éves, mely már építésekor
szerkezetileg elavult, ideiglenes jellegû volt,
ami esztétikai hiányoságokkal is párosult.
Mindkét épület mûszaki állapota leromlott. A nyílászárók elavultak, nem záródnak
és nem szigetelnek megfelelôen. A fûtési
rendszer korszerûtlen, rossz a hatásfoka. A
vizesblokkok a korábbi felújítások óta leromlottak. Hiányosak, illetve elavultak a játszótéri utcabútorok. Az óvoda egész területén nem megoldott a fogyatékkal élôk
akadálymentes közlekedése.
A projekt keretében a teljes óvodai egység komplex felújítását tervezzük. Az összes
ajtó és ablak ki lesz cserélve. A padlóburkolatok, az aljzatokkal, bontásra és felújításra
kerülnek. Be kívánunk szerezni modern
beltéri és kültéri bútorokat, valamint a
gyerekek kreatív képességeit és egészséges
fejlôdését segítô játékokat. Egyidejûleg
pedig a zöld környezet növelésével egybekötött teljes körû parkrendezést és az
intézmény alapvetô akadálymenetesítését
szeretnénk megvalósítani.
A projekt másik megvalósítási helyszínét
képezô általános iskola felújítandó központi
épülete részben az 1930-as években épült.
Két egybeépített szárnyból, egy új építésû,
és az öreg részbôl áll. Jelenleg mind mûszaki, mind pedig esztétikai szempontból indokolt az öreg iskolarész teljes körû felújítása. Az összes nyílászáró fizikai illeszkedése
nem megfelelô. A padozatok burkolása
anyagában elavult. Esztétikailag és fizikai
állapotában sem felel meg egy oktatási célú
épülettôl elvárt színvonalnak. Ez a szárny
épületgépészetileg is nagyon amortizáló-

dott állapotban van. Az udvar egyenetlen
felületû aszfalttal burkolt. Az akadálymentesítés ez idáig az elvárható színvonalon
még nem megoldott az iskolában. A régi
szárny iskolabútorai az épület fizikai állapotával összhangban szintén nagyon elhasználtak. Ugyanígy a számítógép eszközállományra is jellemzô a korszerûtlen színvonal.
Terveink szerint, komplex fejlesztéseink
megvalósításával a 21. századhoz méltó
oktatási-nevelési környezetet tudunk létrehozni, és gyerekeinknek egyenlô fejlôdési
esélyeket teremteni.
A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében pályázati anyagot készítünk
elô „Belterületi utak fejlesztésére”, amely
keretében 70%-os támogatás igényelhetô
maximum 500 millió Ft értékben.
A másik pályázati anyag iskolabôvítést
céloz meg a Népház melletti területen.
Ezzel együtt, vagy több ütemben a Népház
is felújításra kerülne. Megszüntetve a szükségtantermeket teljes mértékben eredeti
funkciójának megfelelôen mûködne.
A Kistérségi Társulással együttmûködve
közmûfejlesztési pályázatot készítünk elô.
Az elsô ütemben a megvalósíthatósági tanulmányoknak, terveknek kell elkészülniük.
Településünk esetében elsôsorban Tahi
településrész csatornázását kívánjuk megvalósítani.
A fenti projektek elôkészítéséhez szükséges döntéseket a képviselôtestület 2007.
július 24-én meghozta.
Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester

A magyar koronázási jelvények: Szent Korona, Jogar,
Országalma, Királyi palást, Kard
Szent Korona
A magyar Szent Korona a felségjog legfontosabb és legrégebbi szimbóluma . A magyar Szent Korona lenyûgözô aranymûves
munka. Két különbözô részbôl áll, melyek
különbözô korból származnak és különbözô stílusúak. Az alsó rész egy arany abroncs,
amelyen háromszögletû és félkör alakú elemek helyezkednek el.
Jogar
A jogar, amely szintén a királyi hatalom

jelképe volt, egy buzogány alakú fegyvert
megjelenítô szimbólum, mely egyedülálló
volt a középkori Európában. Egy farúdra
illesztett hegyikristály gömbbôl áll, amelyet
három oroszlán metszett dísze ékesít.
Aranylemez foglalatát finom arany, „aranyfiligrán” díszítés borítja. A közepén a mágikus végtelen csomó motívuma látható, ami
a középkorban talizmán hírében állt. Ugyanezen célból kis arany gömböcskék csüngenek a láncocskákon, bajt elhárító, halk
csilingelô hangot adva
Országalma
Az országalma az Anjou korra vezethetô
vissza, mivel az Árpád-ház sávokkal átszelt
négy részre osztott címerét és az Anjouk liliomait viseli. Az országalmát valószínûleg
Róbert Károly részére készítették 1301-ben.
Királyi palást
A királyi palást hitelesen bizonyíthatóan
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majdnem 1000 éves. Eredetileg miseruha
volt, amelyet Gizella királyné, Szent István
felesége készíttetett és ajándékozott a
Fehérvári Szûz Mária egyháznak 1031-ben.
A paláston látható Szent István királyunk,
Gizella királyné és Szent Imre herceg leghitelesebb arcképmása.
A kard
A kardnak mint a védelem jelképének
szerepe az volt, hogy a koronázási szertartásokon a megkoronázott uralkodó a koronázási dombra föllovagolt és a négy égtáj irányába tett vágásokkal jelezte, hogy az országot minden irányból érô támadással szemben megvédi.
Felhasznált irodalom: Lovag Zsuzsa: A
magyar koronázási jelvények. Magyar
Nemzeti Múzeum, Budapest, 1986.
Mengyi Gábor
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Honismeret – kik azok a jászok?
E Honismereti sorozat célja, hogy megismerkedjünk nemzeti kultúránk nagy múltú
értékeivel, a magyar nemzetet alkotó ôsi népcsoportokkal, a jászokkal, a palócokkal,
székelyekkel, csángókkal, kunokkal, matyókkal, besenyôkkel, a hajdúkkal.
Elôként ismerjük meg, kik is azok a jászok?
Engedjék meg, hogy személyes élményeimmel kezdjem. Fôiskolás koromat Jászberényben töltöttem, talán ezért is választottam
elôször a jászokról szóló írást, hiszen megismertem és megszerettem a jászokat. Sok barátot szereztem Jászberényben, és a Jászságban, pedig a köznyelv „hideghónaljúaknak”
nevezi ôket, mert nehezen barátkoznak,
elvétve engednek magukhoz közel bárkit is.
De hogy kik is valójában a jászok, s honnan
jöttek – ez a kérdés máig tartó vita tárgya.
A legtöbb kutatás szerint a jászok eredetileg indoiráni nyelvû népek voltak, akik az alánokkal rokonok. A Jászok az iráni népek északi csoportjához tartoznak. Eredeti nevük ászi,
amelybôl az ász, jász változat alakult ki. A magyarországi jászok neve a Kangkü területén
i.e. II. évszázadban hatalmas birodalmat alkotó és e birodalomban vezetô szerepet játszó
ászi iráni törzsekre vezethetô vissza. E birodalom területén önálló iráni nép által kialakított földmûves-nomád kultúra jön létre, s a
birodalom terjeszkedésével párhuzamosan e
kultúra is szétáramlik a Szir-Darja és a Kaukázus közötti területen. E kultúra és állam
virágzásának az i.sz. 350-ben bekövetkezô
hun támadás vet véget, ezt követôen az itt élô
iráni népek szétszóródnak, a nomád birodalom népei közé keverednek. A nomádok támadása az iráni népeket nyugatabbra kényszeríti. Új lakóhelyükön a Don-Donyec és részben a Dnyeper vidékén, majd Moldovában,
nomád népek fennhatósága alatt éltek.
Hazánkba, nagy valószínûséggel, a kunokkal egy idôben, azok segédnépeként érkeztek. A két befogadott népcsoport országunk
gyéren lakott, vagy teljesen lakatlan területein, királyi birtokokon, illetve az uratlan nemesi birtokokon telepedhetett le. A jászok a
Zagyva–Tarna–Ágó-patak vidékén, a kunok a
Duna–Tisza közén, a Duna jobb partján és a
Maros vidékén alakíthatták ki szállásaikat.
A jászokat, mint a kunoktól önálló népet,
elôször Károly Róbert 1323-ban kelt oklevele
említi elôször, mint „jazonokat”. Az oklevélben fölsorolt 18 jász úr közül 11 keresztény,
7 pogány, de az apáik egyike sem viselt
keresztény nevet
A kereszténység felvételével a jászok összeépültek a környezô falvak magyar lakosságával, s alig egy évszázad alatt elveszítették
nyelvüket is.
A Jászkun-kerület a Duna, a Zagyva, a
Tisza, a Sárrét és a Körös mellékén fekvô,

egymástól különálló területekbôl állt és három nagyobb egység alakult ki: a Jászság, a
Kiskunság és a Nagykunság. A török hódoltság alatt a Jászkun kerület erôsen elnéptelenedett, 1699-ben az egykori 93 jászkun helységbôl csak két népes város (Jászberény és
Halas) és 14 falu maradt.
1702-ben a Jászkun kerület I. Lipót 500
ezer forintért eladta, illetve elzálogosította a
Német Lovagrendnek.
A szabadsághoz szokott jászok és kunok
nem törôdtek bele a jobbágy sorsba, megváltották magukat és visszanyerték kiváltságaikat. Mária Terézia 1745. május 6-án írta alá a
jászok és kunok redemptionális (önmegváltás) diplomáját és ezzel szabad parasztokká
nyilvánította a Német Lovagrend földesúri
hatósága alól magukat kiváltó jászkunokat.
A jászok a magyar társadalomba történt
beilleszkedésük több évszázados folyamatában, a magyar történelem viszontagságos évszázadaiban számos kulturális változást, átalakulást élt át: harcosokból földmûvesekké,
pásztorokká, kereskedôkké váltak, nyelvet
cseréltek, magukba olvasztották a beköltözôket, a változó körülményekhez alkalmazkodva
ôrizték középkori eredetû kiváltságait. Ezek a
kiváltságok jelentették azt a közösségszervezô
erôt, amelynek eredményeként a változások
sorozatából egy új kulturális egység, a ma
ismert Jászság létrejött a 18. században.
A Jászkun kerületet 1876-ban szüntették
meg, amikor Szolnok, Heves, Pest és Csongrád megyébe osztották be.
Jászság ma …
A Jászberényi Csángó Fesztivál története
összefügg a Jászság Népi Együttes, és a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor történetével,
valamint Jászberény város kulturális életével.
A Jászság mindig nemzeti gondolkodású és
szabad volt. A történelmi múlt és a folytonosság jelképe. A csángók is a folytonosság
hordozói, hiszen évszázadokon át a legnagyobb megpróbáltatásokat éltek át szülôföldjükön, és ennek ellenére ôrizték meg magyarságukat, hagyományaikat.
A következô számban a palócokkal ismerkedünk.
Mengyi Gábor

Felhasznált irodalom:: Kocsis Gyula: A
Jászság társadalma… Kiszely István: A
magyar nép ôstörténete, Magyar Néprajzi
Lexikon, Bánkiné Molnár Erzsébet: Jászok
és kunok a magyar történelemben.

Himnusz
Szent István
királyról
Gaude mater Hungaria, 13. század
Örvendj, magyar hon, jó anya,
fiad dicséretét dalold,
zengjen dicséneked szava
ahhoz, ki mindig pártfogolt.
Ô néked igaz fényt hozott,
hit fényét adta át neked,
hozzá törvényt is alkotott,
üdvösség útján vezetett.
Ôt Géza élte alkonyán
István mártír nevezte el
az égi küldetés nyomán
Istvánnak, anyja méhiben.
Ég hírnöke jelezte meg
atyjának, hogy születni fog:
a vértanú elküldetett
anyjához szólni jóslatot.
Örült is a magyar haza,
ledôlt a bálványok hada,
zengjen hát égi glória,
boldogság róla szólni ma.
Mint libanoni cédrusok,
a gyermek úgy növekedett,
s miként elôre mondatott,
Szent Istvántól kapott nevet.
Oktatták ôt híres doktorok,
öntözték bölcsességgel ôt,
s jámbor erkölcse ragyogott
már zsengén, férfikor elôtt.
S már életének hajnalán
osztotta üdvnek életét,
s a magyar nemzet, a pogány
hamar keresztény hitre tért.
Feltünt az égi fényesség,
s a nép, mely tévelygésben élt,
elhagyva sûrû éjjelét,
Krisztus szent igájába tért.
Imádás legyen, tisztelet
néked Hármas-Egy Istenünk,
segíts elérnünk mennyeket,
mit szent királyunk kér nekünk.
Amen.

5

Tahitótfalu

Történelem, közösség

2007. AUGUSZTUS

Községi Tájékoztató
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
Kovács Benjáminné Hajdú Julianna
Tragor Ignác: Vác mûemlékei és mûvészete címû munkájában ír Czanzi Ágost Elek
Szüreti ünnepély Vácz vidékén címû festményérôl. A leírásból megtudhatjuk, hogy
az 1859-ben festett festmény községünket
ábrázolja, a kép vígadó alakjai Tótfalu egykori lakói. A mulatozók felsorolásánál a következô mondatot találjuk: „A présháznak,
mely elôtt a szüretelôk ünnepi csoportja áll,
Öreg Hajdú András uram a gazdája.”
Elsô kérdésünk Juliska nénihez a leírás
öreg gazdájára vonatkozott. Az „Öreg”
Hajdú Andrásról nem maradt emlék a családi krónikában, de az elôdöknek „szôlejük”
volt, a család ôsei már Tótfaluban laktak,
mondta el visszaemlékezônk. A dédszülôk
Hajdú János és Maróthi Zsuzsanna, nagyszülôk Hajdú János és Bán Erzsébet, a szülôk
Hajdú István és Verebes Julianna is abban a
házban laktak, amelynek Juliska néni is
1981-ig lakója volt. Ekkor az ôsi családi ház
a rossz állapota miatt lebontása került.
Juliska néni egyedüli gyermeke szüleinek, anyai nagyszülei Verebes Sándor és Losonczi Zsuzsanna voltak. A szülôk megközelítôleg 12 holdon gazdálkodtak. A régi
családi ház „L” alaprajzú, három szobás, két
konyhás ház volt. Ma már csak az istálló és
a gazdasági épületek maradtak meg a régi
Hajdú-házból.
Gyermekkorában Pethô Gizivel és Lajossal, valamint Baranyai Gézával játszott
együtt. Pethô tanítóék velük szemben laktak, Szabó Jánosnétól béreltek két szobát és
konyhát. A gyerekek között kialakult barátság innen is adódott. Pethô tanító szigorú
ember hírében állt, de Juliska néni arra
emlékszik, hogy szívesen játszott velük,
szánkózni is elvitte ôket. A gyerekek barátsága akkor is megmaradt, miután Pethôék
végleg elköltöztek a faluból. A szemközti
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házban Pethôék után Cseke tanító úrék is
albérletben laktak egy ideig.
Juliska néni hat és fél évet járt iskolába. A
hatodik osztály év végéjén verssel készült
elbúcsúzni iskolájától. Baranyai rektor úr
figyelmeztette, hogy nincs még itt a búcsú
ideje. Az iskola rend megváltozik, a nyolc
osztály elvégzése lesz kötelezô minden
gyerek számára. A hetedikes diáklány tanulmányai karácsonykor, az oroszok bejövetelekor befejezôdtek, az ô évfolyama nem
végezhette el a nyolc osztályt. A következô
évfolyam már igen.
A gyermekkori „libázást” Juliska nénivel
sem kerülhettük meg. A Felsô utcán (Petôfi
utca) terelte a Dunába a libákat, mivel az átúsztatáskor a libák a sodrás miatt a túloldalon így kerültek egy magasságba a Kossuth utcával. Átúsztatás elôtt „suttáte” szóval biztatta libáit. Együtt pásztorkodott
Kálmán Erzsébettel és Budai Erzsébettel. Az
idôt babaruha varrásával töltötték. A babákat a vásárban és a búcsúban vették, a ruhákat maradék anyagokból készítették.
A keresztelôi szokásokról folytattuk a beszélgetést. Megtudtuk, hogy az elsôszülött
gyerekeknek mindig több, míg az utánuk
születetteknek már csak egy keresztszülôje
volt. Az elsôszülött gyerek keresztszülei
mindig a szülôk barátai és barátnôi voltak.
A keresztelôre a legidôsebb keresztszülô
vitte a gyermeket, de a felkértek közösen
tartották a keresztelôtálat a keresztelésnél.
Mivel ô egyetlen gyermeke volt szüleinek,
neki is több keresztanyja és keresztapja volt.
Így szólíthatta Budai Jánosnét, Hártó Mihályt, Pék Vaczó Józsefet, Bozóki Sándor
asztalost, Csizmadi Andrást és Surján Mihályt.
A háború alatt magyar katonák voltak elszállásolva a faluban, egy részük az iskolában, a másik részük családoknál lakott. Az
oroszok bevonulásakor még voltak a falu-

ban magyar katonák, igaz már civil ruhába
öltözve. Náluk az erdélyi származású Pete
Géza és a ruszin származású Hajovits Mihály
lakott. Pete a háború után szerencsésen
hazaért, Hajovitsot az orosz tudása miatt
Szente képviselô tolmácsként maga mellé
vette. Késôbb Hajovits megnôsült és Pesten
telepedett le.
A szomszéd épületek történetérôl kérdeztük ezután Juliska nénit. A mai védônôi
szolgálat épületében valamikor Vámoséknak volt üzletük. Késôbb az épületet Mikolai István vásárolta meg. Ô lakott benne feleségével, de az épület egyik felében Dömötör István nyitott gyógyszertárat. Ôt egy
gyógyszerésznô követte a bérlésben, majd
Vaczek Frigyes gyógyszerész mûködtette a
gyógyszertárat. Az épületbe idôközben
Németh István kisbíró költözött. Az akkori
községi tanács az épület tulajdonjogát
Némethtôl egy Tahiban levô földtulajdon és
a faluban levô kisebb ház vásárlásával szerezte meg, legalább is Németh István ezt
mesélte Juliska néniéknek. Németh István
ennek ellenére haláláig ebben a házban lakott. A tanács a hetvenes évek végén az épület lebontását tervezte, parkolót szeretett
volna a helyén kialakítani. Ezért Juliska néniék új házának építését szigorú elôírásokhoz
kötötték, mert a tanács tervei szerint a Hôsök tere egyik épülete lett volna a házuk. Így
többek között elôírták, hogy térre nézô
erkélyt kellett építeniük, pedig ôk erre nem
vágytak. Késôbb, az épületet még sem bontották el, csak a Kossuth utcai istálló részt.
Az épület történetéhez tartozik még, hogy a
gyógyszertár után egy ideig a tanács
GAMESZ irodája mûködött benne.
A másik szomszédos telken az iskola épülete áll. A hatvanas években bôvíteni kellett
az iskolát. A tervezett bôvítés érintette Juliska néni nagybátyának, Hajdú Jánosnak a
kertjét és Juliska néniék mai kertrészét.
Hajdú János könnyen adta a gyümölcsfákkal

...és most
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beültetett területet, ô nem lakott ott, de Juliska néniék ragaszkodtak kertjükhöz. Hajdú János egykori kertjére épült az iskola mai
igazgatói szobája.
Vendéglátónk ôriz egy fényképet, ami a
háború után készült egy tótfalui aratóünnepen. Magyar ruhába öltözött fiatalokat ábrázol a kép, a legények aratókoszorút, kaszát,
a lányok korsót és sarlót tartanak kezükben.
Az ünnepélyre már nem emlékszik, de arra
igen, hogy az egyik évben Szente képviselô
hajóval bevitte ôket hasonló öltözetben
Budapestre, a Hôsök terére egy ott tartott
parasztnapra.
1952-ben ment feleségül Kovács Benjáminhoz. Férje szülei, Kovács Benjámin és
Hajdú Julianna a Kossuth Lajos utca végén
laktak, a Dunától a második házban. Ma már
ez az épület nem áll. Házasságkötésük után
férje költözött hozzájuk, megélhetésüket a
föld biztosította. Ôk is beléptek a szövetkezetbe, de mindig a saját földterületeiket
mûvelték. Házasságukból két fiú született,
Béni és István. Gyermekei a mai napig nagy
szeretettel veszik körül. Juliska néni kisebbik fia családjával lakik együtt, Béni fia mindennap meglátogatja. „Jó együtt lenni, így
jó” – teszi hozzá, mikor gyermekeirôl beszél. Három unokája született: Béni, Hajnalka és Dávid. „Ma már csak itthoni munkát

végzek”, zárja a beszélgetést riportalanyunk.
Végezetül családjának azt kívánja, hogy
szeressék egymást, békességben éljenek. A
Házi áldás mondatait ajánlja mindannyiunk
figyelmébe.
Köszönjük a beszélgetést.
2007. augusztus 25-én 18 órai kezdettel

vetítjük le a teljes beszélgetést a Népházban. A fentieken kívül szó lesz még a filmben a kapura kitûzött vöröskeresztek jelentésérôl, a Sion-hegyi református gyûlésekrôl, az 1944-es árvíz emlékeirôl, elsô traktoruk hazajövetelérôl és az egykori augusztus
20-i búcsúkról. Mindenkit szeretettel várunk.

VII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
Több ok miatt is nagyon izgultunk, vajon mennyire lesz sikeres az idei énektábor? (Én csak így
becézem, mert a Szigeti Ökumenikus Énekkar
éves munkáját zárja le a Mûvészeti Hét, és a gyerekeimnek is könnyebb így megjegyeznie.) A
szervezési munkákkal kicsit lemaradtunk az Eperart szervezése miatt, és párhuzamosan kellett már
szervezni a drávaszögi gyermekek táborát is:
programok összeállítása, szponzorok megkeresése stb. Viszont sok múlott a Sziget Hangja
Hét esti Zenés Áhitatain is. Hiszen azok bevételét
a határon túli gyermekek táboroztatásának költségeire szántuk. Aztán - ahogy mondani szokták
– minden jó, ha a vége jó: Az irodalmi est és a koncertek remekül sikerültek, mind mûvészi, mind
látogatottság és mind perselyadomány szempontjából. Az Áhitatok összeállításánál a változatosságra törekedtünk: Szabó Tünde és Hetei László irodalmi estje, a kisoroszi Mandorla zenekar tánc-

háza, Surán Mónika – Rostetter Szilveszter kürtorgona hangversenye, Török Ágnes fuvola-, majd
Krafcsik Ibolya és Zákányi Borbála furulyaestje
remek kikapcsolódással és igazán mûvészi élménnyel gazdagította a közönséget. A vasárnap délelôtti záróhangversenyen pedig a felnôttek kórusa
mellett a táborban részt vett 14 gyermek is bemutathatta azt a két éneket, amit a héten tanult. A
Sziget Hangja Mûvészeti Héten a hét nap alatt
összesen 80 602 Ft perselyadomány gyûlt össze,
melyet teljes mértékben a drávaszögi gyermekek
táboroztatására költöttünk el, a többi adománnyal
együtt. Köszönjük támogatóinknak (Tahitótfalués Szigetmonostor Önkormányzatának, Dió Pékségnek, Háztartási Boltnak Tahitótfalu Hôsök
tere, Nemzeti Civil Alapprogram) a segítôkészségüket. Kellemes pihenést kívánunk mindenkinek
a nyárra!
(Sz.J.) Vox Insulae
Sziget Hangja Közhasznú Egyesület

Drávaszögi gyermekek tábora a Szentendrei-szigeten
Gyakran bosszankodva olvasom az újságban, hogy egy-egy esemény kapcsán sokszor
csak a támogatók vannak felsorolva, hogy
köszönet a segítségükért…, és magáról az
eseményrôl nem is számolnak be, pedig az, ami
érdekes az olvasónak.
Már elôre sejtem, hogy most én is ebbe a hibába fogok esni, hiszen már egy éve elkezdtük
gyûjteni a támogatókat és adományozókat ill. az
adományokat azzal a céllal, hogy egy 25 fôs drávaszögi (határon túli) magyarajkú gyermekcsapatot itt a Szentendrei-szigeten táboroztathassunk 2007. július 16-22. között. Ennek érdekében sok embert, szervezetet sikerült megnyernünk, ezért úgy érzem, illô és egyben kötelességünk is tájékoztatni mindenkit arról, hogy adományuk célhoz ért. A gyermekek és kísérô lelkészeik az egyesületünknek, a Vox Insulae Sziget
Hangja Közhasznú Egyesületnek köszönték
meg azt, hogy itt lehettek, azt, hogy ilyen remek
programokon vehettek részt. Én hálájukat
szeretném ezennel továbbítani Önök felé:
Köszönjük a szigetmonostori református
gyülekezetnek, hogy a szállásköltségek felét
felajánlották támogatásként, valamint a szombat esti finom vacsorát.
Köszönjük a tahitótfalui CBA-nak, hogy a
nagy kánikulában olyan fontos folyadékpótlást-,
valamint a Dió Pékségnek, hogy a mindennapi
kenyerünket egész héten biztosították. A Hôsök terei üzleteknek: a Zöldség Gyümölcs Vegyesboltnak a zamatos görögdinnyéket és a

Háztartási Boltnak a vegyi árut.
Köszönjük, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, hogy ingyenes belépôt biztosított a táborozó gyermekek és kísérôik részére
a Skanzenbe, és a Pilisi Parkerdô Zrt. Visegrádi
Erdészetnek a fellegvári ingyenes látogatás lehetôségét.
Köszönjük a tahitótfalui református gyülekezetnek a vasárnapi perselyadományt, melyet
a melegétkeztetésre fordítottunk.
Köszönjük az Eperart fellépô mûvészeinek – Szvorák Katalinnak, Kobzos Kiss Tamásnak és az Albert
Schweitzer Kórusnak –, hogy jótékonysági koncertjükkel támogatták e nemes célt.
Köszönjük a leányfalui Strandfürdônek,
hogy kedvezményes belépôjeggyel támogatta
a gyermekek strandolását.
Köszönjük a Sziget Hangja Ökumenikus
Mûvészeti Hét Esti Áhitatain fellépô mûvészeknek – Szabó Tünde és Hetei László színmûvészeknek, Rostetter Szilveszternek, Surán
Mónikának, Török Ágnesnek, Krafcsik Ibolyának, Zákányi Borbálának -, hogy fellépésükkel
megtisztelték rendezvényeinket, és ezzel
segítették, hogy a közönség perselyadományaiból fedezhettük a szállásköltséget, és az étkezés
egy részét.
Végül köszönjük az ügyes kezû foglalkozásvezetôk (Szántó Sándor – tûzzománc, Bodnár
Ágnes – gyöngyfûzés), a civil szervezetek
(TAKI SE íjász foglalkozás, TETA) és a magán-

személyek támogatását, mely a pénzadományok mellett a lelki- (énektanítás, Vaczó
Zoltán – történelmi elôadás, együtt zenélés,
Karácsony Ádám – túravezetés) és testi
táplálékot: palacsinta- és fánk sütése, friss házi
tej, túró, egy-egy láda barack, málna, házi lekvár, szörp és még sorolhatnám végestelenvégig.
Tavaly, mikor kint járt az énekkar Drávaszögben, és az itthon összegyûjtött pénzadomány
átadása mellett két nap alatt három koncertet is
adtunk, akkor a vendéglátóink megköszönték
az adományt, és a kapcsolatfelvételnek, a személyes találkozásnak örültek a legjobban. Ezért
hívtuk meg a gyermekeket nyaralni, akik közt
volt olyan aki magyar iskolába jár, de olyan is,
aki alig beszéli a magyar nyelvet, mert horvát
iskolába jár. Talán nekik volt a legnagyobb
szükségük az ittlétre.
(Sz.J.) Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület
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Halászléfôzô versenyrôl és
a lovakról
Lovaink ezen a napon
pihenôt kaptak, mert a Tahitótfalu Tömegsport és Szabadidô Egyesület szervezésében halászlé fôzôverseny volt július 7én a Duna partján.
Lovas Egyesületünk fennállása óta támogat minden jó irányú kezdeményezést
mely községünk és az itt élô emberek javát
szolgálja. A halászlé fôzôverseny is egy
ilyen megmozdulás.
Egyletünk három tagja részvételével
segítette a kék Duna csapatát.
Említést érdemel, hogy minden csapat
kitûnô hangulatban kezdte meg a felkészülést a versenyre Ez a mi brigádunkban is
így volt, fôleg a feladatok személyi leosztása után.

Díjugrató
verseny
Meghívásos díjlovagló és díjugrató verseny volt július 15-én Bodor Major és Lovas Egyletünk közös szervezésében. Esztergom, Páty és Szentendre lovasai neveztek erre a programra. Bodor Major mint
mindig, kitett magáért. Az akácos erdô árnyas fái alatt berendezett díj és ugrópálya
minden igényt kielégített.
A nézôk árnyékban, kényelmesen ülve
nézhették az izgalmas versenyszámokat,
gyönyörködhettek a szebbnél szebb lovakban.
Tahitótfalut három bûbájos 8-10 éves
kislány képviselte a futószár, futószár I.,
és a futószár II. verseny számokban.
Név szerint: Adám Viktória
Marton Fanni
Radnai Krisztina
Mondani sem kell, hogy elegánsan a versenyhez öltözve igazi úrlovasnôként ülték
meg a pacikat (versenyöltözék: fehér nadrág, fehér blúz, fekete blézeres kobak,
fehér kesztyû).
Mind a három kis versenyzônk az élvonalban végzett. Gratulálunk a teljesítésük-
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A csapat fôszakácsa Ágoston György úr,
segítôi, a két kukta a Tehenes Bt. tulajdonosa, Juhász Gyula és Szûcs Dániel urak
lettek.
Az anyagbeszerzés fontos feladatát a
piaci gyakorlatokkal is rendelkezô Alföldi
Sándor úr végezte nagy szakértelemmel.
Mivel a fôzôverseny 10 órakor kezdôdött,
a feszültség oldására és az elôgyakorlatok
miatt Billegi László úr, mint segédszakács
40 db tojásból, mangalicasonkából, kolbászból koleszterinmentes reggelit készített. A csodás rántotta után végre nekiláttunk a halászlé fôzésének. Fôszakácsunk
kiváló hozzáértése, na meg a két kukta úr
szorgalma biztosíték volt a jó hallé elkészüléséhez. A hangulat fokozásában és
nem utolsósorban az ízek harmóniájának
meghatározásában és a fôszakács vérnyohöz, nem utolsó sorban edzôjüknek, a
verseny irányítójának, Bánó Csillának,
továbbá a pályák építôjének, a díjugrató
versenybírónak, Horváth Helénnek.
Nógrády Gábor, TLSE

másának emelésében Szente László úr és
szerény személyem jártunk az élen.
A halászlénk végre elkészült de a csapat
tagjai is, na nem az elfogyott italoktól hanem a munkától, de tudtuk és éreztük,
hogy kiváló étket alkottunk. Reméltük,
hogy a nagyra becsült zsûrinek is ez lesz a
véleménye. Izgatottan vártuk az eredmény
hirdetést. Sejtésünk bevált 41 csapatból a
dobogó harmadik fokát, azaz a ,,bronzérmet’’ szereztük meg. Gratulálunk szervezôknek, csapattársainknak és nem utolsó
sorban ellenfeleinknek. Minden közremûködô nevében elmondhatjuk, hogy jövôre
ugyanitt, a gyönyörû Duna partján folytatjuk.

Felhívás
A tahitótfalui Takarékszövetkezet történetét bemutató kiállítást tervezünk rendezni 2007. október 31-re, a Takarékossági
Világnap tiszteletére. A kiállítás az egykori
Hangyaszövetkezet helyi történetérôl is
szeretne képet nyújtani.
Kérjük a Szövetkezet régi dolgozóit, valamint azokat, akik a Hangyaszövetkezet és a
belôle megalakult Takarékszövetkezet történetével kapcsolatban dokumentumokkal,
fényképekkel, emléktárgyakkal (naptár, plakát stb.), régi irodai berendezésekkel (szekrény, íróasztal, írógép stb.), korabeli munkaruhával, bemutatható takaréklevelekkel, érdekességekkel rendelkeznek, jelentkezzenek.
Jelentkezésüket, felajánlott tárgyi és szellemi értékeiket elôre is köszönjük. A kiállításra szánt tárgyakért elmegyünk, a kiállítás zárásakor azokat visszajuttatjuk
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
Fekete Lászlóné, 386-412
Szônyi Zsuzsanna
és Wegroszta Gyula, 385-967

2007. AUGUSZTUS

Tahitótfalu

Programok, felhívások

Községi Tájékoztató

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület rovata
Ismét jelentkezünk,
újabb információkkal,
érdekességekkel az íjászatról, házunk tájáról, mindazok számára, akik érdeklôdnek az íjászat iránt.
Az elmúlt idôszak legfontosabb
eseménye a Sopron–Ágfalván megrendezett FITA 3D Világbajnokság volt,
melyre a hazai minôsítô versenyeken
lehetett kvalifikációt szerezni, négy kategóriában 3 nôi és 3 férfi versenyzô jutott a
nemzeti válogatottba. Bár egyesületünkbôl senki sem került be a VB csapatba, mégis sok kedves ismerôsért szurkolhattunk,
hiszen mióta versenyeket rendezünk, ill.
versenyekre járunk nagyon sok íjász fordult meg nálunk, vált ismerôsünkké. Nos a
magyar csapatra nem igazán lehetett panasz, egy egyéni és egy csapat (nôi csapat)
arany, és négy bronzérem került a dicsôségtáblára.
Nem sokkal utána Svájc adott otthont az
IFAA vadászíjász VB-nek és EB-nek, ahol a
magyarok ismét jól szerepeltek: 2 Világ- és
Európabajnok, 1 Világ- és Európabajnoki
bronzérem, 1 Európabajnoki bronzérem,
1 VB és EB 4. hely.

Július 22-23-án ünnepelte a hazai íjásztársadalom az Íjászat Napját. Idén ezt az
eseményt összepárosítva Árpád vezér
születésének 1100. évfordulójával, Ópusztaszeren a Történelmi Emlékparkban tartották meg. Az esemény csúcspontja 1100
íjász együttlövése volt, amikor elôször a
tizedekre osztott íjászok közül az elsôk
forgásban lôttek 3-3 vesszôt a szemben
álló „seregre”, azaz a felállított lovag alakú
célokra. Majd ezután vezényszóra minden
íjász egyszerre lôtt a levegôbe. Félelmetes
látvány volt látni, ahogy 1100 tradicionális
íjász egyszerre engedte el a vesszôket,
ahogy azok elsötétítették az eget, majdpedig egyszerre hangzott fel az összes
torokból: „Huj-huj-hajrá!” miközben egyszerre emelkedett 1100 íj a magasba. Ez a
két nap hivatott bemutatni a magyar íjászatot, azt hogy mennyien vagyunk, azt,
hogy létezünk és hogy a Magyar Íjász Szövetség idén 50 éves. Az íjjal érkezôknek ingyenes volt a belépés, lehetett versenyezni 3D-ben, terepen, pályaversenyen 70 mre. Természetesen ki lehetett próbálni az
íjjal való lövést az érdeklôdôknek, szinte
minden kategóriában. Volt futásíjász bemutató, lovasíjász bemutató és a rengeteg
tradicionális ruhába öltözött íjász látványa

is igen felemelô volt. Jó volt egy kicsit
ünnepelni. Ünnepelni az edzéseken leadott rengeteg lövés után fáradtan ballagó,
a versenyen dobogón álló mosolygó, a ló
hátán vágtatva, a fák között állatokra, a terepen és a pályán céltáblára lövô, de mindig a természetet kedvelô, ôseink hagyományait ôrzô íjászokat. Azaz magunkat.
Hazai vizekre evezve nekünk is van jó
hírünk: az Örkényi Nyári íjászversenyen sikeresen szerepelt kis csapatunk.
Papp Karcsi adta az ötletet, hogy havonta egy Nyílt Napot tartsunk, amikor is a
meghirdetett helyen és idôpontban szeretettel várjuk az érdeklôdôket. Itt megtanulhatják az íjászat alapjait.
A hely és az idôpont a honlapunkon a
www.takise.hu oldalon, Tahitótfalu honlapján a www.tahitotfalu.hu oldalon, valamint a köztéri hirdetôtáblákon lesznek
elérhetôk.
Júliusban a VOX INSULATE Sziget
Hangja Kórus felkérésének eleget téve
drávaszögi gyerekeket íjásztattunk, és
ahogy elnéztem termékeny talajt találtunk…
Képiró Gábor T.A.K.I. SE elnök

GEKKO Képességfejlesztô
Játszóház Szentendrén
2007. június 15-én megnyitott GEKKO Szentendre Képességfejlesztô Játszóházunk, mely az országos hálózat 33. tagja. Játszóházunk a Dunakanyarban és annak környékén élô újszülöttôl 14 éves
korú gyermekeket várja.
A GEKKO Képességfejlesztô Játszóház nem egy új módszer,
hanem egy új intézmény, ahol magasan képzett gyógypedagógusok
állapotfelmérés alapján irányított játék során figyelemmel kísérik és
korrigálják a gyermekek fejlôdését heti 1-2 alkalmas egyénre
szabott képességfejlesztô technikák segítségével.
Bôvebb információ: www.gekkonet.hu
Jelentkezés: GEKKO Szentendre
2000 Szentendre Dobogókôi út 1. Városkapu Üzletház
26/500-670 vagy 30/742-4451, szentendre@gekkonet.hu

ÉPÍTKEZIK,
FELÚJÍT?
TÁJÉKOZÓDJON AZ ÁRAKRÓL

www.szerelvenyszakuzlet.hu
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány
ingyenes nyári programja 2007-ben, a Pihenôparkban

Az elôzô évekhez hasonlóan, immáron
harmadik alkalommal rendeztük meg,

Tahitótfalu gyermekeinek két hónapos
nyári, ingyenes programjainkat.
A nagy nyári hôség és tikkasztó meleg
ellenére a foglalkozások zavartalanul folynak, és gyermekekbôl sincs hiány!
Nagy örömmel tölt el bennünket az a hatalmas érdeklôdés, ami a gyerekek részérôl
tapasztalható.
A szabadidôparkba látogató gyermekek
számos foglakozáson tehetik próbára ügyességüket, hasznos foglalkozásokon vehetnek
részt, vakációjukat kellemes körülmények
között, felügyelet mellett tölthetik.
Az eddigi programokon, agyagozással, festészettel, lovaglással, fafaragással, néptánccal,
tûzzománc készítéssel, íjászattal és számos gyermekjátékkal ismerkedhettek meg.

A foglalkozások augusztus végéig tartanak, melyet egy kiállítással zárnjuk, ahol bemutatjuk a gyermekek alkotásait.
A nyári vakáció végéig minden érdeklôdô
gyermeket szeretettel várunk hétköznaponként, reggel 9 órától délután fél 1-ig Tótfalun, a focipálya mögötti pihenôparkban.

TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY AUGUSZTUSI

INGYENES
PROGRAMJA
Hétfôtôl péntekig 9.30-12.30 óráig
2007. július 30 -augusztus 3-ig.
JÁTÉKOS NÉPZENE, NÉPHAGYOMÁNY,
NÉPI ÉTELEK készítése kedd-csütörtök,
NÉPI JÁTÉKOK
Vezeti: Szabó Judit, Béres Gabriella
2007. augusztus 6-10-ig.
KOSÁRFONÁS, LOVAGLÁS, IJÁSZAT
Vezeti: Németh Mariann, Nógrády Gábor,
Gaál Sándor, Fábián Ildikó
2007.augusztus 13-17-ig.
TÜZZOMÁNC KÉPEK ÉS ÉKSZEREK KÉSZÍTÉSE.
Vezeti: Szántó Sándor, Szántóné Karácsony Tünde.
Igény szerint: Sportfoglalkozás, labdajátékok,
ping-pong, kerékpározás, vizicsata, játékok
Vezeti: Mengyi Gábor népmûvelô
Mindenkit szeretettel várunk!
A Sport és Pihenôpark
a focipálya mögött található,
Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.
Szervezô: Rainer Gabriella 06/30/9211-013
Mengyi Gábor 06/30/6859-914
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Hirdetés

Községi Tájékoztató
Kiadó!
2 db 30 m2-es garzon lakás
kiadó (szoba, konyha, fürdôszoba) Tahitótfalu Váradok-dülôben.
Telefon: 06-30-9702-322
****

NYÁRI VÁSÁR
a TOPÁN
CIPÔBOLTBAN!
Augusztus 13-tól
Tahitótfalu, Hôsök tere

VASTELEP

Társkeresés
Diplomások,
vállalkozók, komoly
emberek társkeresôje
a Cronos már a
Dunakanyarban
is megtalálható
Szentendrén.
Várja hívását a
(26) 314-700 vagy
06-30-557-5346-os
telefonon Anna,
hétvégén is 8-20 óráig.

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.

Kárpitos – mûbútorasztalos mûhelyembe önállóan dolgozni tudó
kárpitos – bútorasztalos –
felületkezelô asztalos – varrónô
munkatársakat keresek.
Jelentkezését a 06-26-397-027
telefonszámra várom.

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

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

30/9483709

T

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Épülettervezés,
kivitelezés

Számítógépszerviz

TE

DORCA KFT.

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
cserepek, gyári áron kiszállítással

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Községi Tájékoztató

Vásárlói, kereskedôi tudnivalók
Mi a teendô minôséghibás termékek
árusításakor?
A használt, a minôséghibás, valamint a
kölcsönzésre szánt terméket az új terméktôl
el kell különíteni, és a termék ilyen jellegérôl a vásárlót tájékoztatni kell. A termék
árát a hibával arányosan csökkenteni kell.
Szabályosan járnak el a kereskedôk, ha
magasabb összeget ütnek be a pénztárnál, mint ami a terméken szerepel vagy a
polcon ki van írva?
A fogyasztót írásban kell tájékoztatni az
eladási árról és az egységárról, illetve a szolgáltatás díjáról. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejû feltüntetése esetén az áru
eladási áránál a legalacsonyabb az érvényes.
Létezik-e még a vásárlók könyve?
Igen. Az üzletekben jól látható és könnyen
hozzáférhetô helyen kell elhelyezni a vásárlók könyvét. A jegyzô által hitelesített, számozott oldaló vásárlók könyvébe jegyezhetik be a fogyasztók az üzlet munkájával kapcsolatos panaszaikat, közérdekû bejelentéseiket, javaslataikat. A jegyzô, a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség és a felügyelôségek

két évre visszamenôleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.
Hova lehet fordulni minôségi kifogás
esetén, amit nem sikerül a kereskedôvel
rendezni?
Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy
panaszával a jegyzôn és a fogyasztóvédelmi
felügyelôségen kívül a területi gazdasági
kamarák mellett mûködô békéltetô testülethez vagy az ÁNTSZ-hez is fordulhat. A
tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek
címét és telefonszámát.
Kell-e a termékhez mellékelni magyar
nyelvû használati-kezelési útmutatót?
Az áru csak magyar nyelvû, közérthetô,
egyértelmû használati és kezelési útmutatóval hozható forgalomba. Az importáruk
esetében az árukhoz csatolt idegen nyelvû
útmutatóval azonos tartalmú, magyar nyelvû használati és kezelési útmutatót kell a
fogyasztó számára biztosítani.
(Forrás: Gazdasági Hírtükör
2007. június)

Az anyatej világnapja Tahitótfaluban
„ANYATEJ LELKIMÉZ”
Magyarországon már 13. éve rendezik
meg az ANYATEJ-SZOPTATÁS HETÉT. E
hagyományteremetô elhatározás 1993-ban
született, amikor a WHO és az UNICEF 1992at az ANYATEJ VILÁGÉVÉNEK nyilvánította.
„A gyermeknek joga van az egészséges
táplálkozáshoz, a szoptatáshoz” (Egyezmény
a gyermekek jogairól” UNICEF 1990)
Az anyatej hetében a védônôk kiemelt
programot szerveznek „TERMÉSZETESEN
ANYATEJJEL” jeligével 2007. 09. 13-án de.
10 órakor a védônôi tanácsadóban.
Célja, hogy minél több édesanya táplálja
csecsemôjét 6 hónapos korig kizárólag
anyatejjel és formálja a társadalom, a szakemberek és a lakosság szemléletét. Az „ÜZENETEK” elsôsorban, az éppen szoptató
anyákhoz, tágabb értelemben a gyermeket
váró szülôkhöz szólnak.
A szoptatás a világ legtermészetesebb és

legcsodálatosabb dolgai közé tartozik. Az
anyatej pótolhatatlanságának egyre nagyobb
a tudományos érvanyaga.
A szoptatás nehéz, az anyagi szerveztet
igénybevevô feladat, de az anyaság legszebb, bensôséges idôszaka.
Az anyatej a létezô legtökéletesebb táplálék a csecsemô fejlôdéséhez, mindent a megfelelô mennyiségben és arányban tartalmaz.
Az anyatej lelki méz, ital is, étel is, megnyugtatja a csecsemôt.
Szeretettel várjuk a
- várandós anyukákat
- szoptató édesanyákat és babákat
„Magasztalni kell az anyát
akinek szeretete nem ismer határt,
kinek emlôin nevelkedik
az egész világ”
Tomasevits Sándorné,
Karneválné Székely Erzsébet védônôk

Családi házak, lakások teljes körû felújítása
VÍZ-GÁZ-FÛTÉS-VILLANY-KÔMÛVES MUNKÁK KIVITELEZÉSE
SZAKTANÁCSADÁSSAL, TERVEZÉSSEL

MINÔSÉGI MEDITERRÁN ÉS EGYÉB TÍPUSÚ KÔBURKOLÁS,
KÔFAL, KÔKERÍTÉS RAKÁSA, ÉPÍTÉSE
utánfutó kölcsönzés Tahiban (11-es fôút mentén)

Tel.: 06/26-585163, mobil: 06/30-9330667
Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18ig, 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) 361892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, 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 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,
nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs
rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, 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 •
MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT –
Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô:
8.30–17-ig, kedd-csüt.: 8.30–15-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), 503374 (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.
17–07 óráig, tel.: (26)387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L.
u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055
• POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387123, 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.: 387040, 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.: 385807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,
ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától •
TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô
13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

