
A Magyar Katolikus Rádiót hallgatva
figyeltem fel magyar jövônk szempontjából
fontos statisztikai adatokra. Az elmúlt esz-
tendônek egy adott idôszakában 72 ezer
születés 99 ezer halálozás és az elôzô évhez
képest 8%-kal kevesebb házasságkötés tör-
tént. Azután a TV esti híreiben valamelyik
csatornán egy másik statisztikai adatot is hal-
lottam. Az elôzô évhez képest Magyarorszá-
gon 5%-kal nôt a mérhetô (vajon mennyi a
nem mérhetô?) drogfogyasztók száma. Tu-
dom jól, hogyha valaki karácsonyra készül-
ve kezébe veszi községi tájékoztatónkat ak-
kor nem az ilyen megdöbbentô és fájdalmas
magyar jelent mutató  és még fájdalmasabb
magyar jövôt elôre vetítô statisztikai ada-
tokat szeretne olvasni. 

Folytatás a 3. oldalon November 8-án megtartott Testületi
ülésrôl dr. Magyar Gábor és Képíró Gá-
bor hiányzott. A napirendek elfogadása
után Dr. Sajtos Sándor zárt ülés elren-
delését indítványozta az útépítések napi-
rendi pont egy részéhez, üzleti érdekek
sérelme miatt. Az indítványát a testület
elfogadta. A zárt ülést követôen folyató-
dott a nyílt ülés. 

A Képviselô-testület határozatot ho-
zott arról, hogy a belterületi utak fejlesz-
tésére pályázatot ad be és biztosítja a
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„én azért jöttem,  hogy életük

legyen, sôt bôségben éljenek.”

(János evangéliuma 10. rész 9-10. vers)

December 7. 18,00 óra – Mi az egyház?

Hol található és miben van az ereje.
Kecskeméti János elôadó
Helyszín:Tahi, Málna u. 4.

December 8–16. – Advent Tahitótfalun!

Számos programmal várunk minden ked-
ves érdeklôdôt! Betlehemes játék, kiállítá-
sok, hangverseny, koncert, kézmûves fog-

lalkozás, Karácsonyi kézmûves kirakodó
vásár, beigli sütô verseny, mézeskalács és
sütemény, valamint házi sütésû fogyaszt-
ható karácsonyfadíszek versenye. Részle-
tek a mellékelt plakáton olvashatók.
Helyszín: Tahitótfalu Református Temp-
lom – gyülekezeti terem, Katolikus Temp-
lom – udvar, Baptista Imaház, Népház 

Folytatás a 2. oldalon 

Decemberi programok

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk

minden kedves olvasónak!

Szerkesztô Bizottság, Önkormányzat
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Folytatás az 1. oldalról
10% saját forrást, mely maximum 50 millió
forint lehet. A lakosság anyagi hozzájáru-
lásának módjáról a pályázat elbírálása után
dönt. 

Következô napirendként elkezdte a Tes-
tület a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) módosításának tárgyalását. A napi-
rendi pont terjedelme miatt a következô
ülésen is folytatja a módosító javaslatok
pontjainak összefésülését. 

Az egyebek között döntött a testület ar-
ról, hogy a Dunakanyari Kistérségi Társulás
településeivel közösen pályázatot ad be
Tahitótfalu is a település csatornahálózatá-
nak bôvítésére. 

A Bursa Hungarica ösztöndíjra beérke-
zett 21 pályázatot a Képviselô-testület dön-
tése értelmében 11 diákot részesít támo-
gatásban.

A benzinkút építésére szánt önkormány-
zati terület a Natura 2000 elnevezésû ter-
mészetvédelmi területbe esik, ezért valószí-
nûleg oda nem lehet benzinkutat építeni.

Szentendre Városi Hivatásos Tûzoltóság
megkeresésére az Önkormányzat 200 ezer
forint támogatás biztosításáról döntött. A
Tûzoltóság javaslatára a kistérségi települé-
sekkel egyeztetünk tûzvédelmi társulás lét-
rehozásáról. 

Megkeresés érkezett, hogy egy Bauer
Sándor szobrot szeretnének felállítani Tahi-
ban a Szabadság téren az ún. „körforgalom-
ban”. A testület döntése elôtt bekéri a
szoborról készült rajzokat.

Elkészült Tahitótfalu honlapjának angol
nyelvû változata. 

A Földrajzi Bizottság döntött arról, hogy
a tahitótfalui híd visszakaphatja Tildy Zol-
tán nevét, de javasolják, hogy ne csak
egyszerûen Tildy-híd, hanem Tildy Zoltán-
híd legyen a neve. 

Döntött a Testület, hogy az óvoda-iskola
felújítási pályázati anyag megújításakor a
pályázatba be kell venni a tótfalui óvoda
régi részének tetôszerkezet-felújítását is.

A Magyar Közút Kht. ígérete szerint
2008-ban a Dózsa György utca teljes felújí-
tását fogja elvégezni.

November 14-én rendkívüli testületi ü-
lést tartott a képviselô-testület. Dr. Magyar
Gábor, Szabó Judit, Nagyházú Miklós, Vere-
bes Sándor hiányoztak. A „Belterületi utak
(Sionhegyi út, Viola u., Nefelejcs u., Viseg-
rádi út, Rózsa u., Koós Károly u., Kertész u.)
fejlesztése” pályázat terveinek készítésével
az Aquaterv-komplex Kft-t, 300 ezer + Áfa
összegben bízta meg a Testület. A beruhá-
záshoz elôírt önrészt (maximum 60 millió
forintot) a fejlesztési hitelkeret terhére biz-
tosítja az Önkormányzat.

A Képviselô-testület a környezô települé-

sekkel karöltve hulladékszállításra írt ki
közbeszerzési pályázatot. A beérkezô pá-
lyázatokról decemberben dönt a Testület.

November 22-én Tahitótfalu Önkor-
mányzata Közmeghallgatást tartott a Nép-
házban. A képviselôk közül nem volt jelen
Képíró Gábor és Verebes Sándor. Budai
Mihály polgármester a napirendi pontok
után ismertette a 2007. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítését, valamint a 2008. évi
költségvetés koncepcióját, melyeket a
Testület határozatban fogadott el. 

Dr. Sajtos Sándor alpolgármester beszá-
molt az elmúlt egy év beadott ill. készülô
pályázatairól: 
– Belterületi utak fejlesztése címen hét ut-

ca építésére 199 milliós nagyságrendû
pályázati anyagot adtunk be. Ebben az
esetben kizárólag teljes közmûvel ren-
delkezô utakkal lehetett pályázni. A beru-
házás összegének 70%-át lehet elnyerni.

– Közutak biztonságosabbá tételére 8,1
millió Ft-os pályázatot adtunk be Tahi 11-
es fôközlekedési úton 1 db. sáveltolásos
lassító építésére, és 2 db. sebességmérô
berendezés telepítésére. 

– Óvoda és iskola felújítási pályázatra készült
tervek (Tahi óvoda felújítása, akadály-
mentesítése, valamint az iskola központi
épületének felújítása, eszközbeszerzések)
ismét beadásra kerülnek. A pályázott
összeg 202 millió forint, az önrész 10%.

– Elôkészítés alatt van a Bajcsy-Zsilinszky
utca üres önkormányzati területére (régi
Pap-kert) egy 8 osztályos általános iskola
építése. A pályázat beadási határideje
2008. január 15. A tervek most készül-
nek. A pályázaton maximum 250 millió
forint igényelhetô.

– Kerékpárút építési pályázat kiírása vár-
ható hamarosan. Így talán Tahitótfalunak
is lesz lehetôsége arra, hogy a már
elkészült kerékpárút terveket felhasznál-
hassa, mert saját forrásból megépíteni
nem tudjuk.

– Készül a szigeti, híd fölött hiányzó gát
terve. A gátépítés tervezett költsége
akkora, hogy a magunk erejébôl képte-
lenek vagyunk megvalósítani azt. Viszont
ha megjelenik egy ilyen pályázat, már a
terveztetésre nem kell gondot fordítani.

– A váci révhez vezetô komp pályázati
pénzbôl történô felújítása befejezôdött.
Az Önkormányzat által vállalt önrészt az
üzemeltetô biztosította.

– Ugyan nem pályázati pénzbôl, de el-
készült a Posta-Gyógyszertár épületének
tetôfelújítása, mely beruházás 4 millió
forint nagyságrendû volt. Ugyanilyen
módon készül a Népház nagytermének
felújítása: bejárati ajtók kicserélése, a
belsô tér kifestése.
Gaál Sándorné, a pénzügyi bizottság el-

nöke tájékoztatott az önkormányzati költ-

ségvetést érintô adóhátralékról, mely nagy-
ságrendje eléri a 42 millió forintot! A ható-
sági behajtás mellett behajtó cég alkalmazá-
sát is fontolgatja a Testület, hisz ez az
összeg igen jelentôs.

Az állattartási rendelet módosításának
elôterjesztését követôen a Képviselô-testü-
let egyhangúan elfogadta azt. Az egyebek
napirend alatt a Tegyünk Együtt Tahitótfa-
luért Közhasznú Alapítvány Advent Tahi-
tótfalun rendezvény nyomdaköltségére
kért 100 ezer forint támogatást a Testület
megszavazta. A Képviselô-testület egyön-
tetûen támogatta a Pest Megye Önkor-
mányzatától helyi népszavazás
kezdeményezését az ügyben, hogy Pest
megye önálló régió legyen. A jelenlegi
„közösködés” miatt a megye átlagos
helyzete jobbnak tûnik, mint amilyen
valójában, ezért a támogatás rászorultsági
rangsorában hátrébb kerülünk Budapest
miatt. Így is elôfordult, hogy a régiónak jutó
pénz nagy részét Budapest vitte el, a régió
többi települése elôl. A tavaszra várható
országos népszavazással együtt lehetne
lebonyolítani ezt a helyi népszavazást is, így
annak költségei minimálisak lennének.

A közmeghallgatáson Polgármester Úr
ismertette a Szirt Invest Kft. megkeresését,
mely szerint a befektetési cég vállalná új
orvosi rendelôk építését, amennyiben tulaj-
donába kerülne az erre a célra szánt terület.
Az építés fejében a befektetô ott saját
üzemeltetésû gyógyszertárat létesítene.
Mivel az ajánlat kecsegtetô (hogy Tahiban
is legyen orvosi rendelô, gyógyszertár),
ezért a testület a tárgyalások folytatása mel-
lett döntött. 

Következô testületi ülés idôpontja: 2007.
december 11. Várható napirendek: Hulla-
dékszállítási pályázat értékelése, SZMSZ.

Mindenkit sok szeretettel várunk.

Szabó Judit
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Folytatás az 1. oldalról

December 12.

Baba-mama klub
Zenebölcsi

December 21. 1800 óra

A végidô kereszténységének jellemzése.
Elôadó: Vigh Ágnes
Helyszín: Tahi, Málna u. 4.

December 27.

Dagober Kupa
Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok

Decemberi programok
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Folytatás az 1. oldalról
Karácsony a szeretet ünnepévé lett és

legalább az ünnepre való készüléskor ne
sokkoljon bennünket senki különösen ne
egy lelkipásztor a mai magyar valóság
rémisztô képeivel. 

Tiszteletben tartva mindenkinek kará-
csony ünneplésére való készülését, mégis
szeretnék föltenni egy kérdést. Talán éppen
azért, hogy több embernek legyen igazi ka-
rácsonya ebben az évben. Vajon Jézus Krisz-
tus azért született, hogy megünnepeljük az
ô születésnapját azzal, hogy ünnepeljük a
szeretet ünnepét, vagy azért, hogy éljük,
gyakoroljuk a szeretetet?

Tudom, hogy erre a kérdésre minden
kedves olvasóm azt válaszolja, hogy a szere-
tet nem csak ünneplésre, hanem az életre
való. De ha ôszinték vagyunk azt is hozzá
tesszük, ennyi telik tôlünk! Szeretnénk élni,
a gyakorlatban is megmutatni, ott a házas és
családi életünkben, a munkahelyen, a fa-
lunkban, a gyülekezetünkben, a szomszé-
dunknak, hogy milyen az emberhez méltó
élethez szükséges szeretet, de csak ennyi
telik tôlünk, „szeretném ha szeretnének”.

Természetes igényünk, hogy valamennyi-
en arra vágyunk, hogy feltétel nélkül, önma-
gunkért szeressenek bennünket. Viszont
idealista ábrándozás az ilyen szeretetnek
(agapénak) a forrását emberekben keresni.
Megjelenik ez a szeretet házaspárok, szülôk
és gyermekek, más emberi kapcsolatok so-
rán, de a forrása abban az élô Istenben van,
aki abban mutatta meg irántunk szeretetét,
hogy egyszülött Fiát küldte el ebbe a világ-
ba, hogy éljünk általa, emberként. De ehhez
az emberhez méltó élethez vezetô úton
elôször arra kérdésre kell egészen szemé-
lyesen választ adnom: Kicsoda nekem Jézus
Krisztus? 

Mert addig amíg a benne való hitem csak
„grandiózus”, illuzórikus kockázatcsökken-
tô, mert valamiben hinni kell, addig nem
tud változást hozni az életemben. Addig
amíg nélküle próbálom meg sok idôt, erôt
és pénzt is fölemésztve megromlott emberi
kapcsolataimat gyógyítani, addig nem tu-
dom átélni, hogy csöndesen és váratlanul át-
öleljen Isten. Ehhez meg kell tanulnom
imádkozni a költôvel együtt: „Uram, békíts
ki magaddal s magammal, mert te vagy a
béke.” Ehhez le kell mondanom az Istentôl
elszakadt ember rejtôzködésérôl a munká-
ba, szeszbe, szexbe menekülve. Ha Jézus-
hoz menekülök, akkor szeretetébe elrejtve
átélem szabadításának örömét, a bûnbocsá-
nat békességét. Így lesz számomra Jézus
Krisztus az „ajtó”, aki által úgy léphetek
Isten elé, mint aki Atyám. 

Hogyan állíthatja meg a „mai magyar
valóság” nemzetpusztulásba rohanó gyorsvo-
natát az a hittel, örömmel, hálaadással elfo-
gadott tény, hogy Isten nekünk „Mi Atyánk”?

A szeretet és a bizalom légkörének a hely-
reállításával. Amikor belépünk az „ajtón” –
aki maga Jézus Krisztus, akkor már telik tô-
lünk arra, hogy állandóan igent mondva a
másikra bátorítsuk ôt és ezzel önbecsülését
növeljük. Ekkor már képesek leszünk udva-
riasak és barátságosak lenni amivel az együt-
térzés légkörét teremtjük meg. Amikor el-
kezdünk bízni a másikban a felelôsség lég-
köre kezd képzôdni körülöttünk.

Az egység légkörét teremtjük meg azzal,
ha arra törekszünk, hogy mások felvegyék
saját felelôsségüket és imádkozunk azért,
hogy munkájuk fontosabb és sikeresebb le-
gyen, mint a miénk.

Ha ezt úgy juttatom kifejezésre, hogy a kri-
tizálás helyett észreveszem a másikban a jót
és képességeit akkor a lojalitás és a biztonság
légkörének kialakításához járulok hozzá.

Jézus Krisztus azért jött, hogy mindez ne
utópisztikus álom, hanem étet, megélt való-
ság legyen a számunkra. Amikor pedig ezért
állandóan kifejezésre juttatjuk Isten iránti
hálánkat az öröm és a békesség légkörét te-
remtjük meg. Ez már több mint karácsonyi
hangulat.

Ajándékozza meg Isten Tahitótfalu min-
den polgárát, magyar népünket, az egész
magyar nemzetet ilyen karácsonnyal.

Tahitótfalu, 2007. karácsonya
Szénási László református lelkész

„én azért jöttem,  hogy életük legyen, 

sôt bôségben éljenek.”

A Községi Tájékoztató hatékonyabb ter-
jesztése érdekében 2007 júniusában meg-
emeltük a lap példányszámát, valamint egy
olyan elôfizetési rendszert indítottunk út-
jára, mely segítségével minden elôfizetô
postai úton, saját címére kaphatja meg a
helyi újságot. Célunk az volt, hogy így azok
számára is elérhetôvé tudjuk tenni a helyi
lapot, akik eddig csak késve, vagy egyáltalán
nem jutottak hozzá. A 2008-as évre a január-
december hónapokra lehet elôfizetni. Az
elôfizetési díj erre az idôszakra 1200 forint,
mely a postaköltséget fedezi. Elôfizetni a
polgármesteri hivatalban lehet legkésôbb
december 20-ig, a hivatal ügyfélfogadási ide-
jében. Kérjük, éljen e lehetôséggel, és
szóljon ismerôsének is!

A Községi Tájékoztató olvasható a falu
honlapján is: www.tahitotfalu.hu!

A szerkesztô bizottság

Tisztelt olvasók,

leendô elôfizetôk!

Ebben az évben eddig született 23 leány
és 23 fiú, összesen 46 gyermek.

Házasságot kötött 17 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Üller Andrásné, 87 éves, Béke út 26.
Mészáros Lászlóné, 62 éves, Erdész u. 21.
Aschenbrenner András, 51 éves, Pataksor 8.
Varga Andrásné, 73 éves, Dózsa Gy. út 33.
Kapornai József, 63 éves, Feszty Á. u. 28.

Anyakönyvi hírek

Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete 2007. november 8-án
meghozott döntése alapján a Bursa Hunga-
rica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat keretében 11 fô részére 10 hó-
napon keresztül havi 4.000 Ft összegû
támogatást nyújt. 

A támogatott pályázók:

1. Budai Krisztina
2. Futó Máté Krisztián
3. Gizella Endre
4. Homoki Ádám
5. Kosztek Vanda
6. Kozmáné Zafner Tímea
7. Kránicz Csilla Teréz
8. Marosi Ágnes
9. Szabó Richárd
10. Szigeti Dóra
11. Vaczó Katalin

Budai Mihály

polgármester

Bursa Hungarica

ösztöndíj

A novemberi szám Eltelt egy év címû
írásában tévesen jelent meg a képviselôk
juttatásáról a „költségtérítés” kifejezés. A
helyes megnevezés: tiszteletdíj.

A tévedésért elnézést kérünk minden
kedves olvasótól.

Szerkesztô bizottság

Helyesbítés

Ezúton mondunk köszönetet Hegedûs
Károly asztalosnak, aki ingyen készített új
ajtót a református temetô ravatalozójának
épületére.

Önkormányzat

Köszönet!
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövô évi
kitüntetések kezdeményezését 2007. de-
cember 31-ig kell megtenni.

A kitüntetô címekrôl szóló rendeletünk
megalkotásának célja az volt, hogy  a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedô érde-
meket szerzett személyeket, közösségeket
méltó elismerésben részesíthesse.

Tahitótfalu Község Díszpolgára cím ado-
mányozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen
jelentôs munkájával vagy egész életmûvével
Tahitótfalun belül, vagy pedig országosan
vagy nemzetközi viszonylatban olyan álta-
lános elismerést szerzett, mely hozzájárul a
község jó hírnevének öregbítéséhez, továb-
bá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári

cím évenkét egy személynek adományozha-
tó, további egy személy posztumusz kitün-
tetésben részesülhet évente.

Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés
adományozható annak a magyar vagy külföl-
di állampolgárnak, vagy állampolgárok kö-
zösségének, aki vagy akik a település gazda-
sági, kulturális, oktatási, mûvészeti, tudomá-
nyos, köztbiztonsági, sport, egészségügyi és
szociális területein – az adományozást meg-
elôzô idôszakban – kifejtett kiemelkedô te-
vékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel
hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emelé-
séhez, fejlôdéséhez. A Tahitótfaluért Emlék-
érem kitüntetés évente két díjazott szemé-
lynek vagy közösségnek adományozható. 

A kitüntetô címek adományozását kezde-
ményezheti a polgármester, települési kép-

viselô, a képviselô-testület bizottsága, vagy
a településen mûködô társadalmi szervezet,
egyház, érdekképviselteti szerv. Ha magán-
személy szeretne javaslatot tenni, kérjük
keressen fel az elôbb említett személyek,
illetve szervezetek közül valakit, hogy támo-
gassák elképzelését.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az
ajánlott személy vagy közösség pontos ada-
tait (név, cím) valamint az adományozás
alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás
részletes ismeretetését és méltatását.

A Képviselôtestület az elismerés odaítélé-
sérôl minôsített többséggel dönt. A díjak át-
adása a 2008. március 15-i ünnepély kereté-
ben történik.

A rendelet teljes szövege megismerhetô a
Polgármesteri Hivatalban. Vaczó Zoltán

Tahitótfalu Község Díszpolgára, Tahitótfaluért Emlékérem

2007. november 8-án megtartott testületi
ülésünkre eredetileg egy napirendi pontot
terveztünk. Az ülés elôtt beadványomban
javasoltam, hogy „útépítések” tárgyában
sürgôsséggel, még egy napirendi pontot
vegyünk fel, amelyet elsôként tárgyaljon a
testület.

A Képviselô-testület elfogadta a beter-
jesztett javaslatot és zárt ülést rendelt el a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban  fog-
laltakra hivatkozva. Testület a zárt ülésen az
alábbi határozatokat hozta:

266/2007 (11.08) Képviselô-testületi
határozat

Tahitótfalu Község Önkormányzata Kép-
viselô-testülete a 2002-2006 közötti idôszak
pályázatainak ellenôrzésére vizsgáló bizott-
ságot hoz létre, melynek feladata a szabá-
lyossági vizsgálat, továbbá az esetleges
felelôsség kérdéseinek megállapítása. 

267/2007 (11.08) Képviselô-testületi
határozat   

Tahitótfalu Község önkormányzata Kép-
viselô-testülete az elôzô ciklus pályázatai-
nak ellenôrzésére bizottságot hoz lére,
melynek tagja: Csörgô Mihály, Gaál Sándor-
né, Karácsony Ádám, Nagyházú Miklós,
Szabó Judit, Wágner Péter Antal. A bizottság

munkáját segíti Dr. Sajtos Sándor alpol-
gármester.

268/2007 (11.08) Képviselô-testületi
határozat 

Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete a létrehozott bizottság
elnökévé Karácsony Ádám képviselôt meg-
választja.

A létrehozott bizottság 2008. 01. 31-ig
kapott lehetôséget a vizsgálat lefolytatására,
amely eredményét a Képviselô-testület elé
terjeszt és ezzel párhozamosan tájékoztatja
a lakosságot.

Dr. Sajtos Sándor

alpolgármester

Vizsgáló bizottság alakult

(A gazdasági és közlekedési miniszter
5/2004. (I.28.) GKM rendeletébôl)

A közutat – annak nem közlekedési célú
igénybevétele esetén – a használó köteles
tisztán tartani.

Ha a jogszabály másként nem rendelke-
zik, az ingatlan tulajdonosának (kezelô-
jének, használójának) kell gondoskodnia az
ingatlan elôtti járdaszakasz (járda hiányában
1 m széles területsáv, illetve ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes
terület), valamint a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartá-
sáról a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolításáról.

Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt jár-
da, lépcsô, lejtô, gyalogút, valamint a közcé-

lú zöldterületeken átvezetô és az ezek körü-
li burkolt gyalogutak és sétányok tisztán-
tartásáról, hóeltakarításáról és síkosságmen-
tesítésérôl a helyi közút kezelôje gondos-
kodik.

A közforgalmú közúti tömegközlekedés
tekintetében a várakozóhelyek, járdaszige-
tek és a járdától füvesített területtel vagy
egyéb módon elkülönített megállóhelyek
tisztántartásáról egyéb települések belterü-
letén, valamint  a külterületeken a tömeg-
közlekedési jármûvek üzemben tartója
köteles gondoskodni.

A közútról a hó eltakarítása és az út síkos-
sága elleni védekezés a helyi közutakon
(ideértve a kerékpárutakat, valamint a gya-
log- és kerékpárutakat) is, a települési
önkormányzat feladata.

A helyi közutak kezelésének 

szakmai szabályairól
A II. világháború, a Don kanyari tragédia

magyar katonáinak, hôseinek emlékére
2008. január 12-én (szombaton) 1700 órakor
a református temetôben kerül sor ismét
emléktûz gyújtására.

A hagyományos megemlékezésre szere-
tettel várnak mindenkik a szervezôk.

Emléktûz gyújtás

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2007.
december 9-tôl a Dunabogdányból 720 óra-
kor induló autóbusz áthozza a gyermekeket
Tótfalura.

Délután a Visegrádig közlekedô járat szin-
tén betér Tótfalura 14,13 órakor. Ygy a
Tahiban (Fôkert környékén) lakó tanulóink
átszállás nélkül tudnak reggel iskolába
jönni, illetve délután hazautazni.

Gillich Péterné

igazgató

Tisztelt szülôk!
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Kik voltak és honnan jöttek ezek, a törté-
nelmüket átverekedô török mûveltségû
népek, akiknek különféle elnevezésérôl,
úgy, mint koman, kuman, kun, szári, kip-
csak nevekrôl a bizánci források is megem-
lékeznek? 

A kun – Kiszely Istvánt idézve – belsô-
ázsiai török (türk) nép. A Góbi-sivatag észak-
keleti peremvidéki szálláshelyeikrôl a kínai
források emlékeznek meg, ahol a qun, mint
a legkeletebbre sodródott török nép élt.
Más kínai nevük: k'in-áa vagy k'o-fu-áa, a
muszlim forrásokban kipcsak néven szere-
pelnek

A IX-X. században az Altajtól Nyugatra
éltek a kipcsak törzsek, tôlük keletre, a
Balhas-tótól északra pedig a velük rokon
kimekek, akikkel törzsszövetségre léptek,
majd immár együttes erôvel a Szir-darja felé
húzódtak. 

Vándorlásukat a X. századi, Észak-Kína
térségébôl kiinduló mongol nyelvû kitajok
támadása indította el. 

A kipcsak törzsszövetséghez tartozó töre-
dékeket a korabeli írásos források alapján
nem lehet egyértelmûen azonosítani, így a
kutatók nem állítják teljes bizonysággal,
hogy a forrásokban qun néven említett nép
azonos a magyarországi kunok ôseivel, az
azonban tény, hogy a mai Kazakisztán terü-
letén lévô Hétfolyó vidékére belsô-Ázsiából
újabb török törzsek érkeztek a XI. század
elején, s a kipcsak törzsekkel egyesülve,
törzsszövetségük 1030-1050 között a Volgá-
ig terjedt. Cumania – a Kun Birodalom  –
sorsát az 1223-as Kalka-menti ütközet pe-
csételte meg. A mongol seregek súlyos csa-
pást mértek az egyesült orosz-kun seregre,
majd a következô hadjáratukban, 1238-ban
ismét a kunok ellen fordultak. 

A kunok fejedelmének, Kötöny-kánnak
más választása nem lévén Nyugat felé kellett
menekülnie, s maradék népének bebocsát-
tatást kérni a magyar királytól. IV. Béla befo-
gadta a tatárok elôl menekülô kunok egyik
törzsét, s a Duna-Tisza közén telepítette le
ôket (Kiskunság).

A nagybirtokosok szították a tüzet a ku-
nok ellen, mivel a királyi hatalom esetleg
ellenük is fordítható fegyverét látták ben-
nük. A tatárokkal való összejátszással vádolt
Kötöny kun vezért a rákosmezei táborban
felkoncolták a magyar nemesi felkelôk. A
felbôszült kunok pusztítva kivonultak az
országból, s IV. Béla így értékes haderôt
vesztett el éppen akkor, mikor minden erôt
össze kellett volna fogni a tatár veszedelem
ellen.

Azonban nem ekkor kerültek elôször kap-

csolatba a kunok és a magyarok: 1091-ben
a bizánciak oldalán a besenyôk ellen hatal-
mas sereg jelent meg a Balkánon. A kunok
Kapocs vezetésével a könnyû zsákmány
reményében betörtek Magyarországra. Leír-
ják a krónikák, miként rabolták végig Er-
délyt, Bihart, és a Tisza-vidéket. Szent László
a Temes folyónál visszaverte támadásukat.
Ezt követôen a kunok zsákmányoló hadjára-
tai elkerülték Magyarországot. László a ku-
nokkal vívott csatáiról szólnak a Bihar-és
Erdély-szerte ismert történeti mondák és a
Szent László legendát ábrázoló XV. századi
falfestmények. 

A kunok már korábban megismerkedtek
a keresztény hittel, hiszen már az 1200-as
években felkeresték ôket a hittérítô domon-
kos rendi szerzetesek. 1229-ben a Szeret
vidékén megalakult a kun püspökség. Igaz,
mint utóbb bebizonyosodott kelletlen ke-
reszténység, amit ez a szilaj természettel
megáldott nép magára vett, de a megmara-
dás ösztöne erôsebb volt. 

A második betelepedésük a tatárjárást
követôen 1246 körül történt. A kunokkal
kötött újszövetséget a korabeli szokásokhoz
híven IV. Béla házasságkötéssel pecsételte
meg: fiát, a trónörökös V. Istvánt a kun
fejedelem lányával, Erzsébettel házasította
össze. 

A keleti taktikával harcoló kunok jelentôs
erôt képviseltek a királyi hadseregben, ka-
tonai feladataik miatt szerepük egyre nôtt a
XII. századi politikai életben. IV. László
(1272-1290), akit Kun Lászlónak is hívtak,
mert gyakran volt a kunok között, átvette
azok szokásait a feudális urak ellen vívott
harcában szívesen támaszkodott rájuk.

IV. László privilégiumlevele a kunok ki-
váltságait és közjogi helyzetét állapította
meg. Voltaképpen ez a szabályozás 1848-ig
érvényes volt. Az adományozott jogok biz-
tosították a kunok szabadparaszti jogállását.
A tatárjárást követôen IV. László az 1279. évi
oklevelében a kunok szállásterületeit a

Duna-Tisza között, a Maros és Körös,
valamint a Temes és Maros folyók vidékén
jelölte ki. A kun betelepülôkre nevében is
utaló Kiskunság és Nagykunság, valamint
attól délre a Körösöktôl a Temes vidékéig
hatalmas szállásterületük volt, amelyek bel-
sô felosztásába, a király nem szólt bele.

A kunok megtelepedése a XV-XVI. szá-
zadra befejezôdött. Az életmódváltással az
asszimilálódásuk is elkezdôdött. Nyelvüket,
mûveltségüket lassan felcserélték, az egyko-
ri kun kultúrának csupán néhány eleme
maradt ránk. 

A kunok életmódváltásával lassan kultúrá-
juk is átalakult. Jóllehet megtelepedésük a
XV. század végére befejezôdött, ám a meg-
telepedés nem azt jelentette, hogy a koráb-
bi életmód teljes mértékben megváltozott.
Alkalmazkodtak a körülményekhez. A lege-
lôket a települések egymás között felosz-
tották, a Nagykunság területén átlagosan 30
négyzetkilométer tartozott egy-egy szállás-
hoz. Ez azt jelentette, hogy viszonylag sûrûn
voltak a települések, ami a klasszikus érte-
lemben vett nomád állattartást nem tette
lehetôvé, annak egy sajátos formáját alakí-
totta ki, tovább élt a szilaj állattartás. A rideg-
tartásra kiválóan alkalmas volt a magyar
szürke marha, ami csupán nevében magyar.
Hosszú ideig tartotta magát az a téves nézet,
mi szerint a magyar szürke marha a honfog-
laló magyarokkal került hozzánk. Valójában
a kunok hozták magukkal, ezt tanúsítják a
régészeti leletekkel elôkerült állatcsontok
vizsgálatai. A szilaj gulya mellett a szilaj mé-
nesek, rackanyájak adták a megélhetés
alapját a Tisza szabályozásáig. Késôbb a
rideg állattartás a pusztára, a Hortobágyra
korlátozódott. 

A magyarság nagy történelmi sorsfordulói
a Kunság népének életén is nyomot hagy-
tak. A török hadjáratoknak a földvárak nem-
igen tudtak ellenállni, így szinte akadály
nélkül lett a vidék is a Török Birodalom. A
hódoltság idején elnéptelenedett nagykun-
sági kun falvak: Kunkápolnás, Ködszállás,
Fábiánka, Magyarszállás, Asszonyszállás,
Kolbaz, Bócsa, Orgondaszentmiklós, He-
gyesbor, Turgony, Marjalaka, Kaba, Kun-
csorba, Móric, Póhamara. Az 1699-ben vég-
zett kamarai összeírás a 98 karcagi és 30
kunmadarasi gazdán kívül a Nagykunságon
egy teremtett lelket sem talált. A kamarai
összeírás nem is titkolt szándéka az volt,
hogy a gyéren lakott vagy lakatlanná nyil-
vánított területeken túladjanak, ami 1702-
ben meg is történt, amikor is a Jászkunság a
Német Lovagrend birtokába került. A vissza-
település után alakult ki a Kis- és Nagykun-
ság tájegységi elnevezése. A Kiskunság és a
Nagykunság lakói között semmi különbség
nincs, csupán a Nagykunság népessége na-
gyobb lett a visszatelepülést követôen.
Amint a lakosság helyzete konszolidálódott,

A kunok



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 7 .  D E C E M B E RTörténelem,  hagyomány

6

Szénási László tiszteletes úr és felesége

Szénási László tiszteletes úr és felesége több
mint tíz éve állnak községünk református
gyülekezetének szolgálatában, a tízéves szol-
gálatukról mind a gyülekezet, mind a gyüle-
kezethez tartozó személyek megemlékeztek.
Mi azzal a szándékkal ültünk le a házaspárral
beszélgetni, hogy a gyökereikrôl, tanuló
éveikrôl, lelkészi elhívatásukról, korábbi szol-
gálati helyeiken végzett munkájukról, a Tahi-
tótfaluban töltött éveikrôl és további terveik-
rôl kérdezzük ôket. 

Tiszteletes úr azzal kezdte a beszélgetésün-
ket, hogy bibliai igék sorát sorolhatná fel,
amelyek mérföldkövei lehetnének, mind szol-
gálati, mind életútjuknak. Édesapja Szénási
Zsigmond ács, állványozó, parkettázó mester
volt, édesanyját Parragh Juliannának hívták. A
család a Fejér megyei Rétszilason élt, ma már
Sárbogárd része a település. Nyolc-tíz évesen
fedezte fel, hogy édesanyja életében mit jelen-
tett a hit. A vasárnapi istentiszteletekre tartva
látta édesanyja arcán a munka, a gondok okoz-
ta fáradtságot, nyugtalanságot. Istentisztele-
tek után arca mindig békességet sugárzott.
Szülôfaluja tiszteletesének, László Jánosnak,
hûsége, odaadó élete és az általa tartott hit-
tanórák számára példaképpé váltak. Az általá-

nos iskola hat osztályát szülôfaluja kéttanter-
mes iskolájában, de a hetedik és nyolcadik
osztályt már Sárbogárdon fejezte be. Szeretett
olvasni, a rajzolás, festés kedvenc idôtöltése
volt ebben az idôben. Konfirmálása is Sárbo-
gárdon történt. Tanulmányait a sárbogárdi
gimnáziumban folytatta, a mûvészi pálya irán-
ti érdeklôdése majdnem az érettségiig kitar-
tott. Érettségire készülve, és a további életút
meghatározása idején jutott személyes hitre,
ezért Budapestre a Református Teológiai Aka-
démiára jelentkezett. A felvételin nem is
annyira a tárgyi tudást kérték számon, hanem
a felvételizô lelki érettségét, a pályára való
alkalmasságát próbálták felmérni. A sikeres
felvételi után az Akadémián már csak arra kel-
lett összpontosítania, ami igazán érdekelte.
Hálás Istennek, hogy itt lelki társakra, bará-
tokra talált, az akkor kötött barátságok a mai
napig tartanak. Tanárai közül az itt tanító Dr.
Sarkadi Nagy Pált, akitôl az Igehirdetést tanul-
ta meg, valamint az akkor „félretett”, az
Újpesti gyülekezetben szolgáló Dr. Gyökössy
Endrét említette. Ez utóbbi tanára lelki gon-
dozást tanított otthonában, ezeknek az ön-
ként vállalt szemináriumoknak az Egyházügyi
Hivatal vetett véget. Ettôl függetlenül Dr.
Gyökössy Endre fióknak írt tanulmányai to-
vábbra is eljutottak hozzájuk. Tiszteletes úr
elmondta, hogy bizony még az Akadémián is
felmerült benne, hogy elhívatottsága, alkal-
massága elég erôs-e ehhez a szolgálathoz. A
választ, a megerôsítéshez egy ige adta meg
„Nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak titeket”. Ötödévesként Szalk-
szentmártonba helyezte ki a püspök. Diplo-
mamunkáját is itt írta meg „Szerelem,
házasság, család, mint lelkigondozási feladat”
címmel. Hotolkay Árpád tiszteletes mellett
végzett segédlelkészi szolgálata idején fogad-

tak örök hûséget Magdi nénivel egymásnak,
itt élhette át elsô gyermekük születésének
örömét. Szalkszentmártoni szolgálata alatt azt
tanulta meg, hogy milyen a szolgálat egy
községi nagy gyülekezetben. Három év után,
továbbra is segédlelkészként, a kecskeméti
gyülekezethez kerül. A városi gyülekezetben,
Dr. Balogh László esperes mellett megtanulta
a lelkészi hivatal adminisztrációját, rálátása
lett egy egyházmegye életére. A kecskeméti
szolgálat családi eseménye, Tamás gyerme-
kük születése. A hosszú tanulóévek után
1973-ban a Tolna megyei Iragszemcsére hív-
ják meg lelkésznek. Itt egy kis közösség várta,
vizes, elhanyagolt parókiával. A parókia fel-
újítása nem volt célravezetô, ezért nem kis
áldozatok árán, kilenc hónap alatt a közösség-
gel együtt felépítették az új parókiát. Az itt
eltöltött évek alatt a település, valamint a
lelkészi szolgálatához csatolt Nagyszokoly
templomának felújítása is megtörtént. Mind-
amellett a közösség építése is folyt, bibliaórák,
hittanórák, házi istentiszteletek, a téli evan-
gelizációk, stb. mind ezt a célt szolgálták. Dr.
Ecsedy Aladárt is meghívták mind a felnôtt,
mind a gyermek evangelizáció végzésére. Tíz
év elteltével, az idôsödô szülôk és a szülôföld
hívása arra késztették Tiszteletes úrékat, hogy
az abai gyülekezet meghívását elfogadják. A
parókián elôdjének özvegye lakott, a szeretet

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most

megindult a harc az ôsi jogok visszaszerzé-
sére. Ezért is igyekezett mindenki vissza-
térni ôsei földjére Az ôsi jogok visszaszerzé-
sére irányuló törekvések egyesítették a bel-
sô erôket. 

Ez adja a magyarázatot a közösségi tudat
kialakulására, hiszen magukat megkülön-
böztetve, egyéb terület lakóit kirekesztve –
beleértve az erôvel idetelepített katolikus
lakosságot is –, létrejön a Kunság megle-
hetôsen zárt társadalma. A további nagyará-
nyú beköltözések miatt a lakosság redemp-
tióban részt vett rétege a 18. sz. derekától
tudatosan ápolta a középkori hagyományo-
kat, a származás és a folytonosság tudatát.
Ebben a helyi értelmiségnek és az iskoláknak
komoly szerep jutott, pl. kötelezôen tanítot-
ták a kun Miatyánk szövegét, amely folk-
lorizálódva a 20. sz.-ig fennmaradt számos
változatban, nemegyszer borköszöntôként.

Kun-Miatyánk

Bezen attamaz kenze kikte
szen lészen szen adon
dösön szen küklön
nitziengen gerde ali kikte
bezen akomezne oknemezne
bergezge pitbütör küngön
ill bezen menemezne
neszen bezde jermez berge utrogergene
illme bezne algyamanna
kutkor bezne algyamanna
szen börsön boka csalli
batson igye tengria. Ámen 

Így hangzik kun nyelven a Miatyánk. Érte-
ni nem érti már senki, de mindig akad, aki
elmondja. 

A Kunság kutatói, történészek, népraj-
zosok, nyelvészek között hosszú ideje vita

tárgya az a sajátos történeti tudat, amely a
ma is elevenen él. Kuntudat, vagy redemp-
tus tudat, mélyen gyökerezô hagyomány,
vagy teremtett hagyomány az, ami a kunsá-
gi kultúrát jellemzi. 

A kunsági embernek tartása van, nem is
akármilyen! Nyakas, elszánt emberek élnek
itt, akik a sziken is talpon maradtak, s min-
den nagy sorsfordulónál megmutatkozott,
hogy a szívük is ott van, ahol a kenyerüket
szelik. A kuntudat a városok helyi értelmisé-
gi rétegének köszönhetôen is fennmaradt.
Idôrôl-idôre jelentek meg olyan írások, ame-
lyek sugallták az etnikai csoporttudat létét. 

Így a nyakas, kálomista, a konok jelzôk
egyenértékûek voltak a kun identitással. Ma-
guk között az a mondás járja, hogy a kunok
a legkiválóbb magyarok.

Forrás: Bartha J., Györffy Gy., Kiszely I
Mengyi Gábor
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törvénye alapján nem kívánták, hogy kiköltöz-
zön az épületbôl. Kezdetben a község által
felajánlott pedagógusi szolgálati lakásába
költöztek, majd saját erôbôl, hitelbôl és a
gyülekezet segítségével saját házat építettek,
amely egyben a parókia funkcióját is ellátta.
Abán élték meg a rendszerváltozást. Szinte
váratlanul érte ôket a hittanórák felfokozott
igénye, 180 gyermek járt ekkor hittanórára.

Tizenkét év abai szolgálat után kaptak meg-
hívást községünk református gyülekezetétôl.
„Imádságunk és a tahitótfalui keresztyén em-
berek imádsága találkozott Isten trónusa
elôtt” – fogalmazta meg Tiszteletes úr ideke-
rülésüknek történetét. Bemutató szolgálata-
kor a Máté evangéliumából olvasta fel az alap-
igét: Immánuel („Velünk az Isten”). Szemé-
lyesen élhette át az igét, bemutató szolgálata-
kor odahaza édesanyja haldoklott. Tahitót-
faluról annyit tudtak, hogy „Isten elhívott,
áldott szolgái építették itt Isten országát”.
Korábban a Sion-hegyen levô lelkésztovább-
képzésekre és ifjúsági konferenciák vezetésé-
re jártak. Arra a kérdésünkre, hogy milyen ter-
vekkel érkeztek, a következôképpen fogal-
mazta meg a választ Tiszteletes úr: az elôdök
örökségeibôl, a tradíciókból mind azt meg-
ôrizni, ápolni, ami a további lehetôségeket
segíti. Megvalósult a családok jelenléte az is-
tentiszteleteken. A gyülekezet különbözô
életkorú tagokból áll, fontos, hogy meglegye-
nek a maguk kis körei a gyülekezeten belül,
ahol jól érzik magukat, megkapják azt a lelki
táplálékot, amire szükségük van. Korrekt, jó
kapcsolat alakult ki az óvodával, az iskolával,
az önkormányzattal és a civil szervezetekkel,
más felekezetekkel való kapcsolatukban is
erre törekednek. A szentendrei Református
Gimnáziummal is nagyon jó a kapcsolatuk.

Magdi néni családjának bemutatását azzal
kezdte, hogy példaértékû számára anyai nagy-
apja, Dicsérdi János élete, ahogy ôt isten a
tenyerén hordozta. „Imádkozzál és dolgoz-
zál”, e két szó kísérte végig nagyapja életét.
Öccsével együtt a szorgalmas, becsületes
munkát tanulták meg szüleiktôl. Férjével
ugyanabba az iskolába jártak, a kapcsolatuk
gyerekszerelemként indult. A gimnáziumi
évek is közösen teltek el. Tiszteletes úr teoló-
giai tanulmányainak kezdetben nem örült,
ugyanis volt egy álma, hogy Rétszilasra vissza-
kerülve közösen fognak tanítani volt iskolá-
jukban. Leendô férje nyugtatta meg, hogy
kapcsolatuk a lelkipásztori élet miatt nem
kell, hogy megszakadjon. Magdi néni érettsé-
gi után követte vôlegényét Budapestre, ahol
egy irodában dolgozott. Együtt jártak Dr. Gyö-
kössy Endre szemináriumaira, amelynek ta-
nulságait házasságukban sokszor hasznosítot-
ták. 1970-ben házasodtak össze, férjének segí-
tôtársává szeretett volna válni. 1978-ban érle-
lôdött meg benne, hogy levelezô hallgatóként
a Teológián diplomát szerezzen. Iregszem-
csén és Nagyszokolyon már heti váltásban
szolgálták a gyülekezeteket. Házasságukból

négy fiú született, László, Tamás, András és
ajándékként Dávid. Úgy igyekeztek nevelni
ôket, hogy a családjuk a szolgálatuk „aranyfe-
dezete” legyen. Három fiuk már nôs, öt uno-
kájuk született, Dóra, Réka, Zsófia, Levente
Luca, hatodik unokájuk születését februárra
várják. Üzenete számukra és számunkra az,
amit a szülôi házból hozott: „Imádkozzál és
dolgozzál”.

Naiv, idealista ember lennék, fogalmazott
Tiszteletes úr, ha azt gondolnám, hogy valaki
kíváncsi lenne, hogy mit üzenek neki. Ugyan-
akkor a ma és a jövô nemzedéknek is van egy
üzenet, amit hivatása folytán is át akar adni.
Isten szeretete azért van, mert vagyunk. Ez
adja meg emberi méltóságunkat, ettôl a
szeretettôl semmi nem szakíthat el ben-
nünket. 

Köszönjük a beszélgetést.
A beszélgetés felvételének mindkét részét

2007. december 9-én 17 órai kezdettel néz-
hetik meg a Népházban. Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk.

Kevés versolvasó ember van, akit el ne
bûvölne Áprily Lajos költészete.

Hogy mi a titka az Áprily-versek varázsá-
nak? Talán a tisztaság, ami elsôsorban meg-
ragadja a lelket: tisztaság a lélekben, tisz-
taság a mondatokban, verssorokban, rit-
musban, rímekben. Lírájában azt a bensô
összhangot fogalmazta meg, amelyre min-
den ember vágyakozik, és amelynek eléré-
séhez segítséget ad verseinek olvasása. 

Kalács, keddi kalács 

Már szombat este megsütötte
anyám. És reggel már adott.
Az aranya besugarazta
a harangos vasárnapot. 

Vasárnap estig nem fogyott el,
fénye áthullt az ünnepen.
Még hétfôn is jutott belôle.
És kedden is. De csak nekem.  

Ma sem tudom, hol rejtegette,
melyik fiókból jött elô,
de olyan áldott volt az íze,
olyan hétköznap-szentelô.

Az asztalkendôbôl kibukkant
szép sárga fénnyel: Itt vagyok.
Nagy árnyékok, fekete gondok,
még várjatok, maradjatok. 

Igénytelen polgár-kalács volt,
olyan egyszerû, mint falum.
És mégis úgy megnôtt azóta,
mint úrvacsora-szimbolum. 

Száguldó évek távolából
megérzem néha jószagát:
a tûzhely tájáról elindul
s betölt szivet, betölt szobát. 

Lelki kenyér ínség-idôkben,
verôfényes vigasztalás...
Pedig tudom: a keze föld már.
És nincsen több keddi kalács.

Áprily Lajos 

120 évvel ezelôtt 

született Áprily Lajos

A Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sportegyesület köszönetet mond mindazoknak,
akik adójuk 1%-ának felajánlásával segítették
egyesületünk munkáját. Ebben az esztendôben
elôszôr tudtunk 1%-os felajánlásokat gyûjteni,
melyekbôl 23.000 Ft folyt be az egyesületünk
kasszájába. Reméljük, a jövôben is fontosnak tart-
ják, hogy a szép hagyományt ápoló, egészségre
nevelô, a szabadidô eltöltésére alternatívát nyújtó
tevékenységünket a jövôben is támogatni fogják.

Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú

Íjász Sportegyesület 

Köszönet a Támogatásért

Luca, Luca, kitty, kotty!
Sáp, sáp, rud, rud, kukorikú!
Annyi csirkéjük legyen,
Mint égen a csillag!
Annyi pénzük, buzájuk legyen,
Mint földön a fûszál!
Akkora kolbászuk legyen,
Mint az országutja!
Akkora szalonnájuk legyen,
Mint az utcakapu!
A doktor, patika éhen haljon,
A barmuk zsirtúl megfulladjon!
A gazdaasszony sose lustálkodjon
Luca, Luca, kitty, kotty

Rábatöttös (Vas)

[Luca, Luca, kitty, kotty! …]

November 19-én 90 éves korában meg-
halt Szabó Magda, aki elsôsorban regényíró
volt. Most mégis egy versével szeretnénk
emlékezni rá:

Szabó Magda - Végrendelet
Te egyedüli, aki sose bántott 
Te temess el, ha a gyilkos idô
megbír e testtel.
Te mondd el helyettem
mekkorát tévedtem
mikor megszülettem
mikor ember lettem
nem vérivó farkas
sovány rengetegben.
Te mondd el helyettem
egyszer nem tévedtem
egyszer nem vétettem
amikor ágyamat
szíveden vetettem.

Szabó Judit

Szabó Magda emlékére



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 7 .  D E C E M B E RKözösség ,  környezet

8

December hónapot Szentkarácsony havá-
nak, Álomhavának vagy kevésbé ünnepélye-
sen Télelônek szokták nevezni. Én most –
mint legtöbben – az ünnepi oldaláról köze-
lítem meg.

A karácsonyi ünnepkör Ádvent elsô vasár-
napjától vízkeresztig tart, Ádvent, pedig a ka-
rácsonyi elôkészület 4 hete, mely böjtöléssel,
hajnali misékkel, mulatságoktól mentes na-
pokkal telik. Mindezektôl függetlenül, sôt, de-
hogy, inkább ennek hangsúlyosabbá tétele-
ként, a decemberi színek – divatirányzatok ide
vagy oda – csillogóak, élénkek, s valamennyire
a vörös színt hordozzák. A drámai hatást fo-
kozza, hogy a vörös mellé a fenyô zöld színe
párosul, melyrôl – talán iskolás korunkból em-
lékszünk rá, hogy komplementer párja (kom-
plementer=kiegészítô, vagyis komplementer
pár a színkörben az egymással szemben ál-
ló 2 szín, melyek együttes hatása igen erôtel-
jes, ám keverékük szürke, pl.: vörös-zöld,
sárga-ibolya, narancs-kék). De nem szeret-
nék ennyire a színelmélet felé kanyarodni, in-
kább próbáljuk felidézni és társítani a jeles na-
pokat, szokásokat a színekkel, illatokkal, han-
gulatokkal országon belül és kicsit távolabb.

Az idôrendi sorrend miatt Angliával kez-
dem, ugyanis – bármily meglepô! – az ünnepi
készülôdés ott már októberben elkezdôdött.
Az utcák fáit, az épületeket fehér fényekbe
öltöztették, s mire elérkezik a jellegzetes kará-
csonyi puding és a kéményen beereszkedô,
piros ruhás Santa Claus (december 25.), már
megszokott látvánnyá válik.

Borbála napján (december 4.) nagyon sok
népszokás terjedt el, köztük számos tilalom,
pl.: tilos a varrás, fonás, söprés, nôi látogatók
fogadása és tilos kint hagyni a ruhát is (nôi
munkák!), viszont javasolt a borfejtés (férfi-
munkák!). Ha e napon gyümölcsfa ágát vízzel
telt vázába teszik, és az karácsonyra kivirágzik,
állítólag a család leánytagjának nagy esélye van
a férjhez menetelre. Hangulatkeltô – olyan csa-
ládokban is, ahol nem terveznek esküvôt! –
mert a virágzó faág becsapja érzékeinket és a
tavasz illúzióját hozza a szobánkba!

Szent Miklós napján (december 6.) a 4.
századi Myrában élt püspökrôl emlékezünk,
melyet a piros ruhás, hófehér szakállú Mikulás-
sal azonosítunk. Ezen a napon szinte minden
piros és fehér! Tányérra rakott almák, csoma-
golt csokoládék és cukorkák, szalagok, titokza-
tos kis csizmák, zoknik… Az ajándékozáson
kívül némi idôjóslásra is számíthatunk: ha
ilyenkor havazik, – vagyis Miklós megrázta sza-
kállát –, akkor karácsonykor is havazni fog.

Szent Otília és Luca napja (december 13.)
az év legrövidebb napja, melyhez számos ha-
gyomány köthetô. Egyik a süteményevés: a
Luca-pogácsában pénzt vagy szerencsetollat
rejtettek el. Egy másik a búzaszemek csírázta-
tása: egy marék búzát kell tenni a tányérra,
szorgalmasan locsolni, s Karácsonykor ennek

állapotából következtetni lehet a jövô évi ter-
mésre. Ôszintén szólva – anyósom ráhatásával
ugyan, de – én is rászoktam a Luca-napi búzanö-
vesztésre. Na nem termés-jóslás, sokkal inkább
a friss szín látványa miatt. A nagyon fiatal és
modern Olvasók kedvéért említem meg, hogy
hasonló hatást érhetünk el vele, mint a mosta-
nában elterjedt, szerencsét hozó bambusszal. 

A legismertebb hagyomány a Luca szék ké-
szítése, melyet Karácsonyig be kellett fejezni.
Hozzávalói: kökény, boróka, jávor, körte,
akác, jegenyefenyô, rózsa, som, cser, azaz
kilenc fa anyaga.

Tamás napja (december 21.), a karácso-
nyi készülôdésrôl kapta a disznóölô Tamás ne-
vet.

Kóstoljunk bele néhány étkezéssel, terítés-
sel kapcsolatos régi népszokásba:

Nagy jelentôséget tulajdonítottak vidéken a
szalmának, szénának (a betlehemi emlékezést
idézve) ezért az asztal alá szórtak belôle. Erre
kerültek a termények magjai, melyet az ünnep
elmúltával a tyúkoknak adták, hogy több le-
gyen a tojás. A szénát is megetették az állatok-
kal, a szalmát pedig alájuk vetették, hogy
egészségesebbek legyenek.

A karácsonyi asztalra helyezett tárgyak is az
egészség és a szerencse megôrzését vagy meg-
jövetelét szolgálták, bár ezek böjti ételek voltak.
Pereszlényben például a karácsonyi vacsora 21
féle ételbôl állt: hal, bableves, derelye, mákos
guba, túrós galuska, ostya, dió, alma, fokhagy-
ma, vöröshagyma, méz, bors, aszalt szilva, sült
tök, fehér kenyér, mákos-, diós kalács, bor és
pálinka. A családtagok elôször az ostyát ették
mézzel, borssal, fokhagymával, majd almát. Az
almát annyi felé vágták, ahányan voltak – ezzel
jelképezték összetartásukat.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 7 fogásból
állt a karácsonyi ebéd: pálinkával kezdték,
fokhagymanyelés követte, majd habart bable-
ves, mézes-mákos tészta, aszalt alma, szilva,
sült tök és dió zárta. Sokfelé volt szokás a dió-
evés és a hozzá tartozó játék: ép dió egész-
séget, rossz dió betegséget jelentett, a gyere-
kek meg célbadobásra használták, melynek
nyertese egy újabb diót kapott.

Nézzünk most megint kicsit „kifelé”: 
Az Egyesült Államokban már november

utolsó csütörtökén kezdôdik a karácsonyt
megelôzô ünnep, az úgynevezett Hálaadás
(1620-ban e napon érkezô zarándokokra emlé-
keznek). Következô héten készülnek a kará-
csonyra: a Fehér Ház elôtt óriási fenyôt állí-
tanak, mely gyertyáit személyesen az elnök és
felesége gyújtja meg. 

Írországban december 13-án kezdik az
ünneplést, Kis Karácsonynak (Little Christ-
mas) hívják, s késôbb, csak december 25-én
raknak gyertyát az ablakokba, ekkor díszítik fel
a fenyôfát. A Mikulásnak whiskyt, rénszarva-
sának répát készítenek ki, s ezután jön az aján-
dékbontogatás és 3 óra felé az ünnepi ebéd.

Ausztriában is alaposan felkészülnek az ün-
nepre: utcákon, köztereken hangulatos kará-
csonyi zene szól az óriási, kivilágított fenyôfák
körül (hasonlóak ilyenkor a bécsi és budapesti
utcák), december 16-tól a Bécsi Szimfoniku-
sok elkezdik a szokásos karácsonyi koncertso-
rozatot. Akárcsak nálunk, ott is 24-én este ün-
nepelnek: míg a szülôk fát díszítenek, addig a
nagyszülôk vagy nagyobb testvérek elviszik
sétálni a gyerekeket.

Franciaországban is a szenteste családi ün-
nep, az éjféli mise azonban már társadalmi
esemény. Amíg üres a ház, addig csempészi a
Mikulás az ajándékokat a cipôkbe. Sajátos
édességük a fatörzs, azaz a hasáb formájú
csokitorta.

Németországban is ezen a napon ünnepel-
nek, de már jóval korábban feldíszítik az utcá-
kat, üzleteket, s nem feledkeznek meg a Bor-
bála napján vázába rakott aranyesô ágról
sem: éppen Karácsony napjára nyílik ki.
Jellegzetes édességük – a már majdnem ma-
gunkénak vallott – püspökkenyér.

Ádám és Éva napja (december 24.) Jézus
születésének napja, ekkor állítjuk fel a kará-
csonyfát. A néphiedelem szerint tilos ezen a
napon mosni, varrni, mosogatni (?), és kölcsö-
nadni, mert bajt hoz a családra!

Erre a délutánra készül a család, de nem
csak a karácsonyfa díszítéssel, sütés-fôzéssel,
ajándékokkal, hanem az ünnepi terítéssel, az
ádventi koszorú 4 meggyújtott gyertyájával. 

Ilyenkor szoktuk elôvenni a legszebb csalá-
di étkészletet, a nászajándékként kapott, s félt-
ve ôrzött poharakat, a dédnagymamától örö-
költ damasztterítôt, szalvétákat, melyek mellé
gyönyörû gyertyatartó dukál. Pazar a kínálat az
üzletekben, érdemes is néhány új kiegészítôt
(illatos gyertyát, gyöngyöket és egyebeket)
beszerezni, de nem kötelezô mindig a legú-
jabb trendet követni: karácsonykor lehetünk
hagyománytisztelôk, elegánsak, romantiku-
sak, s ennek szellemében csinosíthatjuk laká-
sunkat. Frizuránkkal és ruhánkkal is tiszteljük
meg a karácsonyt és családunk tagjait, ettôl

Decemberi színek és hangulatok



Ejha, énekeljük
szent dícséretre méltón
ennek a napnak verseit,
melyen fény jelent,
szívünket vidítani!
Az éjjel ködei közé
tûnnek bûneink
fekete árnyékai.

Ma szülte a Tenger
szûz Csillaga
e világra
az új üdvösség örömét,
kitôl fél a Pokol
s a kegyetlen
Halál retten:
ez fogja ôt megölni még!

Nyögl egyôzve
a régi kórság,
prédáját a sárga kígyó
veszti már.
A hullt ember
a tévedt bárány,
pörök kincsét visszalelni
kezdi már.

Örülnek e nap a
mennyei szent seregek, az angyalok,
mivel az elveszett
tizedik drachma, ím megtaláltatott.

Az éjszakának is
új csillaga van,
melyre bölcsek bölcs szeme
riadt hajdanán.
Nyájak mesterei
sugárt láttanak,
Isten vitézeinek arca vakított.

Örülj, Isten Anyja, kit
körülállnak
szent bábák módjára
dalolva az angyalok,
s zengve az Urat!
Krisztus, Atyád egyfia,
ki érettünk
embertestet vettél,

fogd föl forró szíveden,
aki buzgón kér!

S kiknek így emberségnek részesük
méltóztattál, Jézus,
lenni, fogadd méltón
könyörgésüket:
tedd, hogy ôk
istenségben legyenek
részeseid, Isten,
méltasd ôket erre,
Isten egyfia!

Kortársai dadogó Notkernek hívták en-
nek a karácsonyi szekvenciának a szerzôjét.
Hogy mi magunk ne vesszünk bele a ko-
runkat jellemzô dadogásba-gagyogásba-
hazudozásba, jó lenne, ha az adventi idôben
keresnénk a megtisztulást és megerôsítést,
hogy majd az Istengyermek születésének
ünnepén bennünket is átjárjon a fény.

Várakozásteljes adventi felkészülést és
szeretetben beteljesülô karácsonyt kívánok
minden kedves tahitótfalusinak.

Vénusz Gellért plébános
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még hangulatosabbá válik a nap. 
Karácsony napja (december 25.) a csa-

lád ünnepe, a betlehemezés napja, 
István napja (december 26.) Karácsony

másodnapja, 
János napja (december 27.) karácsony

harmadnapja, mely napokon folytatódik az
ünnepi evés-ivás, s december 28. az Apró-

szentek napja, mely napon a gyerekeket ör-
vendeztették meg. A karácsonyi ételek mara-
dékát, vagyis a „karácsonyi morzsát” – a
néphagyomány szerint – nagy becsben tartot-
ták, pl.: palóc szokás szerint zacskóba kötve az

istállóba akasztották, hogy az állatokat
megvédje a rontástól.

A „kifelé tekintés”-bôl szándékosan hagy-
tam a végére az orosz karácsonyozást, ugyanis
Oroszországban késôbb, csak december 31-
én jön – nem a Jézuska és nem a Mikulás,
hanem – a Gyed Maróz. Ám ez a nap nálunk
már egy újabb ünnep, a Szilveszter!

Színes, hangulatos, örömteli és békés ünne-
peket kívánok minden Kedves Olvasónak!

P. Fogarasi Dianna

enteriôrtervezô

Véget ért az ôszi szezon, végül is a 11.,
még bennmaradó helyen zárt a csapatunk,
hozzá kell tennem, hogy egyetlen egyszer
sem tudtam a legerôsebb összeállításban
pályára küldeni az egyébként is jócskán
meggyengült együttest.

A hajrá eredményei:
• Szob- Tahitótfalu 5-3 (1-2) gól: Mészáros

D. 2.; Czifferi T.
Az elsô félidôben jól játszottunk, 4-5 gól-
lal is vezethettünk volna, szünet után
mintha kicserélték volna a két csapatot.

• Tahitótfalu-Aszód 2-5 (1-5) gól: Czifferi T.
Kovács P.
Egy nagyon jó csapattól 24 perc alatt 4
gólt kaptunk, utána már csak a becsüle-
tünkért játszottunk.

• Püspökhatvan-Tahitótfalu 0-2 (0-0) gól:
Kovács P.; Nagy J.
Havas, rossz pályán kifejezetten jól ját-
szottunk, ha a hazaiak 10 fölött kapnak,
akkor sem szólhatnak egy szót sem.

• Tahitótfalu-Erdôkertes 2-8 (1-4) gól:
Mészáros D.; Kovács P.
A bajnokaspiránssal semmilyen tekitet-
ben sem tudtuk felvenni a versenyt.
Bízunk egy jó téli felkészülésben és

abban, hogy sikerül a védelembe és a
csatársorba 1-1 jó játékost igazolnunk.

Turóczi Csaba edzô

Focihírek

Idén 14. alkalommal kerül megrendezés-
re a „Dagober” kispályás öregfiúk labdarú-
gó torna.

Helyszín: Tahitótfalu Tornacsarnok
Ideje: 2007. december 27. 800 órától
Meghívott csapatok:
– ART CORNER (BUDAPEST)
– BRAVOSTARS (VÁC)
– BUDAKALÁSZ
– CSOBÁNKA
– KISOROSZI
– LEÁNYFALU
– SZENTENDRE
– TAHITÓTFALU
– DAGOBER ÉS BARÁTAI
– VULKÁN (TAHI)
Jöjjön, aki szereti a focit és jól akarja érez-

ni magát!
Mindenkit sok szeretettel várunk!
HAJRÁ TAHITÓTFALU!!!

Plascsevics János, szervezô

Foci–foci–foci!

Lovas Egyletünk Tahi-
tótfalu minden kedves
lakójának Kellemes Kará-
csonyt és Sikerekben gaz-
dag Új Esztendôt Kíván!    

Nógrády Gábor, TLSE

Tahitótfalusi

Lovas 

Sport Egylet

Öröm és remény...

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri 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.
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MEGNYÍLT!

APHRODITE
FODRÁSZAT

Tahitótfalu, Kossuth L. u. 49.

TÍMEA: 06-30-656-01-13

Wella professionals,

hajhosszabítás

MÁRTA: 06-30-334-34-29

SVÉDMASSZÁZS!
KÖPÖLYÖZÉS!
• lazít
• méregtelenít
• cellulitisz ellen
• lumbágóra stb.

10 éves tapasztalat,
kérésre házhoz megyek!

06-70-453-30-28
06-70-33-44-096

„FÉ”
KÖNYVELÔ

BT.
vállalja bt-k, kft-k, 

alapítványok, 
egyéni vállalkozók 

teljeskörû könyvelését, 
bevallását, visszamenôleg is.

2022 Tahi, Visegrádi út 68.
Tel/fax: 26/387-079, 

06/20/547-1362

RENDKÍVÜLI
BÁLÁS  RUHA
(FRANCIA) ÉS
CIPÔ VÁSÁR!
Felnôtteknek és

gyerekeknek.
December 14-én 1400

órától 1800 óráig.
Érdemes benézni!

Tahitótfalu, Zrínyi u. 27.
Kincses Sziget Óvoda

1 0

Balázs
kerékpárbolt

és szerviz
Nyitvatartási idô: hétfôtôl-péntekig: 08-16-ig, szombat: 9-13-ig

Cím: 2000 Szentendre Elôd utca 2/a.
Telefon: 26/312-111 – Csak egy telefon és kész a bringa.

Karácsonyi akció
– November 20-tól a raktáron lévô 2007-es kerékpárok hatalmas

árengedménnyel.

– továbbiakban november 20-tól a munkadíjból 25% engedmény.

– ingyen elmegyünk a kerékpár ért majd javítás után 
visszaszállítjuk.

– minden karácsonyra vásárolt kerékpárt és alkatrészt 
december 22-ig ingyen eltároljuk.

A szállítást (Szentendre, Leányfalu, Tahi és Tótfalu, Dunabogdány,
Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer) településeken

végezzük.

A VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület (Tahitótfalu)
2006. évi Közhasznúsági jelentése

1. Adatok
-Az Egyesület neve: VOX INSULAE Sziget
Hangja Közhasznú Egyesület
-Az Egyesület székhelye:

2021 Tahitótfalu, Hôsök tere 7.
-Az Egyesület bejegyzési okiratszáma:

4.Pk.60.250/2004/4.
-A közhasznúsági státuszt igazoló 
okirat száma: 4.Pk.60.250/2004/4.
-Az Egyesület hivatalos képviselôje:

Szabó Judit, elnök
-Az Egyesület adószáma:

18704723-1-13
-Az Egyesület számlaszáma:

64700021-10011049
2. Számviteli beszámoló
nyitó pénztár: 15.085.- Ft.
nyitó bank: 41.063.- Ft.
BEVÉTELEK
adomány 296.719.- Ft.
részvételi díj 58.000.- Ft.
banki kamatjóváírás 373.- Ft.
tagdíj befizetés 33.000.- Ft.
támogatás 400.000.- Ft.
bevételek összesen: 788.092.- Ft.
KÖLTSÉGEK
üzemanyag költség 50.376.- Ft.
mûködési költség 246.161.- Ft.
bankköltség 10.290.- Ft.
továbbított adomány 250.000.- Ft.
reprezentációs költség 2.479.- Ft.
költségek összesen: 549.016.- Ft.
Pénzügyi eredmény: 295.224.- Ft.
2006. évi záró egyenleg: 239.076.- Ft.
3. Költségvetési támogatás felhasz-
nálása:
Az egyesület 2006-ben nem részesült
költségvetési támogatásban.
4. Vagyon felhasználásával kapcso-
latos kimutatás: 
Az Egyesület a 2. pontban részletezett
pénzeszközökön kívül nem rendelkezik
saját vagyonnal.
5. Cél szerinti juttatások kimutatá-

sa:
Csomasz-Tóth Kálmán kiadványra 

150.000.- Ft.
6. Központi költségvetési szervtôl,
elkülönített állami pénzalaptól, helyi ön-
kormányzattól, települési önkormány-
zatok társulásától, és mindezek szervei-
tôl kapott támogatások:
Tahitótfalu Önkormányzata  50.000.- Ft.
Nemzeti Civil Alapprogram (mûködési
kts)                                 200.000.- Ft.
7. Az Egyesület vezetô tisztségvise-
lôinek nyújtott juttatások:
Az Egyesület Elnökségének-, Felügyelô
Bizottságának tagjai, Mûvészeti Vezetôje
és Mûvészeti Titkára 2006. évben sem-
milyen anyagi és természetbeni juttatás-
ban nem részesült.
8. Közhasznú tevékenységrôl szóló
tartalmi beszámoló
Az Egyesület 2006.-ban vállalt közhasz-
nú feladatai:
- a Szigeti Ökumenikus Kórus egész

éves munkájának támogatása
- 2006. július 10-16. VI. Sziget Hangja

Ökumenikus Mûvészeti Hét, nyitott
énekkari tábor megszervezése, Zenés
Esti Áhitatok c. koncertsorozat meg-
szervezése

- adomány gyûjtés a drávaszögi magyar
gyülekezetek számára

- 2006. július 16. drávaszögi látogatás,
a számukra gyûjtött adomány átadása

- részvétel az Ádvent Tahitótfalun ren-
dezvénysorozaton, a záró alkalmon
énekkari szolgálat

Szabó Judit, 
a Vox Insulae Sziget Hangja 
Közhasznú Egyesület elnöke

A 2006. évi SZJA 1% felajánlásból
75.187.- Ft. felajánlás érkezett, melyet
ezúton is köszönünk mindenkinek!
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

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

Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q

Akácoszlop

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

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

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

585-171,
06-20-960-4288

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó  ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

AA sszzoolláárriiuummbbaann  ccssôôccsseerree  vvoolltt!!
--  ssvvééddmmaasssszzáázzss

--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  nnyyiirrookkmmaasssszzáázzss

--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  ppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr

--  mmûûkköörröömm  ––  2200--441133--00997711

--  kkoozzmmeettiikkaa  IIllccssii  tteerrmméékkeekkkkeell  ––  

7700--336655--00558811

--  ffooddrráásszzaatt  AAllffaappaarrff  tteerrmméékkeekkkkeell  ––  7700--559922--11110022

••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiinnkkeett!!

NNyyiittvvaa::  hh--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
sszzoo..::  990000--11440000 óórrááiigg
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