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A HÚSVÉT EREDETE, TÖRTÉNETE
ÉS JELKÉPEI
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és
más. Közös eredete azonban a húsvét héber neve, a
pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg
a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett.
A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje.
A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német
Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara, az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East,
a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó
a magyarban nem található meg, de Csíkményságon
a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken
a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét,
az azt megelőző időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a
Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden
évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától
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is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló
módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya
volt.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején
tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a
feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből
származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április
25. közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is
i. sz. 325-ben.)
A húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon
ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az Ótestamentum szerint a halál angyala
lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban
egy frissen leölt bárány vérével volt bekenve, így az
ő házukat „elkerülte”.
Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú
ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei
hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jé-

zus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, kisebb ünnepek
követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A
ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval
régebbi annál. Latin neve: Septuagesima - hetvened,
mert hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik.
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus
feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év
ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző
vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az
egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg
éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak
az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra
ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a
napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik
meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt
előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap
hajnalán feltámadt halottaiból.

HÚSVÉTI JELKÉPEK,
SZIMBÓLUMOK
Barka
A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták,
megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást.
Bárány
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak
vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az
Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A
Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet
a zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi
templom oltárán.
Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség
váltságára jött a földre: „Krisztus a mi bárányunk, aki
megáldoztatott érettünk”.
Nyúl
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének
magyarázata már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel kapcsolatos vonatkozásában magyarázat
lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat, a holddal is
kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység
szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók
szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének
legendájában jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg
madár volt, s az istennő haragjában négylábú állattá
változtatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk is
német közvetítéssel került, de kialakulását homály
fedi.
Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen
egyes német területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk

német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés
abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase.
Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált,
a múlt század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé eljutott.
Tojás
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek
legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való
átmenet rejtélyét jelképezni.
Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza.
A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát
a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe
egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A
tojásfestés szokása s a tojások díszítése az egész
világon elterjedt.
A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet-Európában maradt fenn a 21. századig. Eredetileg egyszínűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a
börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos
tojások. A díszítést viasszal „írták” a héjra, melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet,
esetleg a keresztény jelképek valamelyike. A minták
ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak,
akiktől a lányok megvásárolták azokat.
Magyarországon a festett, díszített tojás ajándékozása
elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik. A
díszített tojások festésének formái, a minták elrendezése tájegységenként változott. A nálunk leg�gyakrabban használt minták geometrikusak. A tojást
hosszanti vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. A hosszanti vonalak számának növelésével 16
mezős osztás is van, de igen ritkán. Ezt a művészetet rámázásnak nevezik. Az így kialakított, majdnem

háromszögletű mezők alkotják a geometrikus vagy
virágdíszítés kereteit. Néha az osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas,
rózsás, almás stb. A díszített tojás neve hímes tojás, s
magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik.
Különböző tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek
célja, hogy a legények minél több tojáshoz jussanak
a tojásjátékokhoz. Egyik ilyen játék például a Kecskemét környékén ismert tojásütés, tojáskoccintás.
Ketten egymással szemben állva a tojásokat egyre
erősebben összeütögetik, s az nyer, akié épen marad.
Másik játék a tojással való labdázás. Úgy tartották,
hogy aki a feléje dobott tojást elejti, még egy esztendeig nem leli meg a párját.
Romániában a látogatók vitték a gazdának a tojást,
megütögették vele, s közben köszöntést mondtak:
„Krisztus feltámadott.” Voltak azonban különleges felhasználásai is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek
a tojások, mint szerencsét hozó amulettek.
A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először tojt
nagypénteken, varázserejűnek tartották.
Német hiedelem szerint, húsvét reggel egy tojáson
átnézve meg lehet látni a benne táncoló bárányt.
Jóslásra is használták a tojást: ha nagypéntek éjjelén
feltörték, s egy pohár vízbe csurgatták, a formája
megmutatta, milyen lesz a jövő évi termés. Volt, ahol
a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét előtti
este, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása.
Ugyanaz lesz, mint az első férfié, aki belép a házba.
A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából feltámadó
Krisztust is jelképezi, amellett, hogy a termékenység
ősi jelképe is. A téli időszak utáni első tojások éppen
húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze,
hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket
a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki.
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EP VÁLASZTÁS
2019. MÁJUS 26.
Tisztelt Választópolgár!
A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26. napjára
tűzte ki.
Az Európai Parlament tagjainak választásán szavazhat
minden nagykorú magyar állampolgár és ez irányú
kérelme esetén az Európai Unió más tagállamának
Magyarországon élő nagykorú állampolgára, amen�nyiben szavazati joga nincs korlátozva (http://www.
valasztas.hu/kinek-van-valasztojoga-).

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok részére a Nemzeti Választási Iroda 2019.
április 5-éig megküldi az értesítőt. Az értesítő
tartalmazza a választópolgár adatait, annak a szavazókörnek a címét, ahol szavazhat, valamint további
választási információkat. Amennyiben az értesítőt a
fenti határidőig nem kapja meg, a lakóhelye szerinti
helyi választási irodától igényelheti azt.
A névjegyzékekhez kapcsolódó kérelmekre vonatkozó információ, nyomtatványok megtalálhatók,
benyújthatók a Nemzeti Választási Iroda honlapján

(www.valasztas.hu/választópolgároknak).
A kérelmek benyújthatóak:
- elektronikus úton elektronikus (ügyfélkapus)
azonosítással vagy anélkül a www.valasztas.hu honlapon a Választópolgároknak/Ügyintézés címszó alatt,
- levélben a lakóhely szerinti választási irodára történő megküldéssel,
- személyes benyújtással ügyfélfogadási
időben a lakóhely szerinti választási irodán (2432
Szabadegyháza Kossuth u. 2.).

A névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmekre
vonatkozó információk
A kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, a kérelem benyújtására megadott határidő
utolsó napján 16.00 óráig be kell érkeznie a választási irodára. A kérelmet elbíráló választási iroda akkor
adhat helyt a kérelemnek, ha a választópolgárnak a
kérelemben szereplő adatai megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Levélben történő
benyújtásnak minősül és borítékba kell helyezni a
kérelmet, ha nem személyesen az érintett választópolgár nyújtja be a kérelmet.
1. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételét, illetve
a névjegyzékben szereplő adatainak módosítását
2019. május 2-án 16.00 óráig kérheti. E választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda felveszi
a levélben szavazók névjegyzékébe, a kérelmet a
Nemzeti Választási Iroda részére elektronikusan vagy
postai úton a1397 Budapest, Pf.: 547 címre lehet
benyújtani
2. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16.00

óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az
Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen, ennek törlését pedig 2019. május 16-án
16.00 óráig kérheti.
3. A fogyatékossággal élő választópolgár 2019
május 17-én 16.00 óráig igényelheti, hogy a
szavazókörben Braille-írással készült szavazósablon álljon rendelkezésére.

A kérelem benyújtható, módosítható 2019.
május 17-én 16.00 óráig. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019.
május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
6. A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna
iránti kérelmet nyújthatja be.
A kérelem benyújtható:
- 2019. május 22-én 16.00 óráig levélben vagy
ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton,
- 2019. május 24-én 16.00 óráig személyesen
vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
- 2019. május 24-én 16.00 óra és 2019. május 26-án 12.00 óra között ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton,
- 2019. május 26-án 12.00 óráig az illetékes
szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítéssel.

A 2019. március 21-től benyújtható
kérelmek:
4. Ha a szavazás napján lakóhelyétől eltérő magyarországi településen szeretne szavazni, az átjelentkezés iránti kérelmet nyújthat be a választópolgár.
- A kérelem benyújtható, módosítható, visszavonható:
2019. május 22-én 16.00 óráig.
- Kizárólag személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással visszavonható a kérelem 2019. március
24-én 16.00 óráig.
5.Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik és a
külképviseleten szeretne szavazni, külképviseleti
névjegyzékre vételét kérheti.

Helyi Választási Iroda

GÁZSZÜNET SZABADEGYHÁZÁN
Az E.ON értesíti a lakosságot, hogy 2019. június 25-én 6.00 óra és június 27-én 6.00 óra közötti időben Szabadegyháza területén a
gázfogadó állomás karbantartása miatt szünetel. A gázszünet érinti a környékbeli településeket (Perkáta, Sárosd, Nagylók, Hantos) is.
Kérjük a lakosokat és az egyéb gázfogyasztókat, hogy a kétnapos gázszünettel előre tervezzenek!
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EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!
Mint ahogy azt bizonyára már Önök is tudják, Szabadegyháza Község Önkormányzata ingyenesen
biztosítja az alábbi védőoltásokat:
- kisgyermekes családok részére a rotavírus elleni
(Rotarix) és a bárányhimlő elleni (Varilrix) védőoltásokat 2015. június óta,
- a 60 év feletti lakosok részére a konjugált pneumococcus (tüdőgyulladás) elleni védőoltást
(Prevenar 13) 2017. december óta,
- a gyermekek részér e a meningococcus baktérium okozta betegségek elleni védőoltásokat (Trumenba, Nimenrix) 2018. szeptembertől.
Ezek az oltóanyagok nagy anyagi terhet jelentenek a
családoknak, és csak kevesen tudták megvásárolni
a gyermekeik részére. Egy-egy oltóanyag fogyasztói ára 12 ezer forinttól 35 ezer forintig terjed, és a
legtöbbjükből 2 adagra is szükség van a védelem
kialakításához.

A program nagy sikerére való tekintettel, illetve a lakosság egészségi állapotának még
szélesebb körű védelme érdekében a vakcinációs programot Önkormányzatunk kiterjeszti a KULLANCSENCEPHALITIS ELLENI
OLTÓANYAGGAL az egész lakosság számára,
így a támogatott vakcinák körébe bekerül
az FSME-IMMUN Junior és az FSME- IMMUN
0,5 ml védőoltás is.
Néhány fontos tudnivaló a védőoltásokkal kapcsozatban:
Az elölt vírus tartalmú vakcinák az állandóan, rendszeresen vagy átmenetileg a kullancs által fertőzött területeken tartózkodók
védelmére szolgálnak!
Az oltásokat (az első két adagot mindenképpen) a
kullancsok tavaszi aktivitása előtt, azaz télen fertőzésmentes időszakban kell megkezdeni, de természetesen aki lemaradt róla, az év bármely időszakában
is megkezdheti.

Külön oltóanyag áll rendelkezésére a gyermekeknek 1-15 éves korig és a felnőtteknek
16 éves kortól.
A védettség kialakításához 3 oltásra van
szükség!
A 2. oltást az első után 1-3 hónappal később,
majd a 3.oltást a második oltás után 5-12
hónap múlva szükséges beadatni.
Amennyiben gyors védettség kialakítása
szükséges, abban az esetben a 2. oltás az
első után 14 nappal adandó be!
A hosszantartó védettség biztosítása érdekében 60 éves korig az első emlékeztető
oltást a 3. adag beadása után 3 évvel kell
beadni, majd a következőket 3-5 évente.
A 60 év felettieknek mindig 3 évente ajánlott
az emlékeztető oltást beadni.

OLTÁSOK

„A” SÉMA (általános)

„B” SÉMA (gyorsított)

1. oltás

0. nap

0. nap

2. oltás

1-3 hónap múlva

14. nap

3. oltás

5-12 nap múlva a 2. oltás után

Emlékeztető oltások 3-5 évente, 60 év felettieknek 3 évente.
A védőoltásra minden szabadegyházi gyermek és felnőtt jogosult, függetlenül attól, hogy ki a háziorvosa. A védőoltások beadását viszont csak
Dr. Goda László és Dr. Horváth Tibor biztosítja.
Várjuk jelentkezésüket személyesen a védőnőnél vagy telefonon 25/478-711, 30/5500-785.

Nochta Tamásné s.k.
védőnő

Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester
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ÁLLATORVOSI ÜGYELET
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATALA
Ügyszám: FE-02/ÉÁO/00217-4/2019.
Ügyintéző: Dr. Szlávik Ferenc 			

Tárgy: Sárbogárdi ügyelet 2019. május
Melléklet: - Hiv. szám: -

Címzett: Érdekelt állatorvosok Székhelyükön, FMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, Fejér Megyei Állatorvosi Kamara
Székesfehérvár
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezőfalvi Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza

Ügyelet napok

Ügyeletes állatorvos

Címe

Telefon

Május 1..

Dr. Keszthelyi Gábor

8125, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.

06-20/974-9065

Május 4-5.

Dr. Pátzay József

7000, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a

06-30/639-3977

Május 11-12.

Dr. Kellner Péter

7003, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.

06-30/939-8629

Május 18-19.

Dr. Zámbó Csilla

7000, Sárbogárd-Kislók, Kossuth u. 24.

06-30/287-4652

Május 25-26.

Dr. Bögyös Gábor

2435, Nagylók, Ady E. u. 1/a

06-30/816-1374

Sárbogárd, 2019. április 10.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. tel.: 25/795-600, 25/795-649, e-mail: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya Sárbogárdi Kirendeltség
Ügyintézés helye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 164. Tel.: 25/508-700, e-mail: bogyos.gabor@fejer.gov.hu
Ügyfélfogadás: H-CS: 8-12

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA
SZABADEGYHÁZÁN
2019. május 14. Szabadegyháza
Tűzoltószertár

Gyár u. - Széchenyi u. sarok

Pótoltás május 18.

08:00-10:00

15:00-16:00

16:30-17:00
Magyar Állatorvosi Kamara
Fejér Megyei Szervezete
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ISKOLAI HÍREK
ISKOLANYITOGATÓ
Fontosnak tartjuk, hogy leendő első osztályosaink
kicsit megismerkedjenek iskolánkkal, tanító nénijükkel. Tavasz folyamán több alkalommal is lehetőségük
nyílik erre. A programok sorát a Gergely-járás nyitotta,
amikor régi szokás szerint invitáltuk az ovisokat az
iskolába. Márciusban megszerveztük iskolanyitogató
programunkat, de várjuk a nagycsoportosokat egy
látogatásra is, amikor elsőseinkkel tölthetnek pár órát,
játszhatnak, beszélgethetnek velük. Természetesen
Kolonics Zsuzsanna Ibolya tanítónő is el fog látogatni
az oviba hozzájuk.

Iskolanyitogatónk másik célja az volt, hogy a szülők ismerkedhessenek iskolánkkal, a nálunk folyó
munkával, terveinkkel, s természetesen gyermekeik
majdani pedagógusaival. Zsuzsa néni mesélt a gyerekeknek, majd kézműves foglalkozás következett.
Szilvi néni és Márta néni az idegen nyelvek világába
vezette be az apróságokat. Legnagyobb sikere talán
Erika néni robotika foglalkozásának volt, ahol a gyerekek padlórobotjaink segítségével oldották meg a
feladatokat.

Április közepén van az első osztályosok beiratkozása.
Intézményünk szakmailag jól felkészült pedagógusokkal, gyermekbarát szemlélettel, jó szakmai háttérrel
és szakemberekkel várja az új tanulóinkat. Szerencsére felső tagozaton is jó a szakos ellátottságunk.
Nemrég érkezett iskolánkba egy új tanítónő, aki angol
nyelvi végzettséggel is rendelkezik. Hamarosan egy
interaktív panellel bővül eszközállományunk, így még
változatosabbá tudjuk tenni tanóráinkat. Célunk, hogy
magas színvonalú oktatással biztos tudást adjunk a
gyerekeknek.

VERSENYEREDMÉNYEINK
A tavasz nemcsak a szép időt, de a versenyeket
is meghozza számunkra. Ebben az időszakban sok
versenyen vesznek részt diákjaink, s örömünkre szép
sikereket érnek el, bizonyítva pedagógusaink szakmai
felkészültségét és tanulóink tudását, kitartó munkáját.
Székesfehérváron rendezték meg a VIII. Szépíróverseny megyei döntőjét, melyen iskolánk is képviseltette magát. Csapatunk tagjai: Bogdán Kíra,
Veres Vivien, Kovács József, Molnár Márk Zénó és
Takács Zsombor voltak. A verseny alapvető célja,
hogy a speciális státuszú tanulók különleges lehetőségekhez jussanak. Legyen egy fórum, ahol ők is
megmutathatják, hogy jók, akár kiválóak valamiben.
De nagyon fontos a gyermekek pozitív megerősítése,
sikerélményhez juttatása is. A 131 versenyző között
iskolánk tanulói is sikerrel teljesítették a feladatokat. A
gyerekeket Bencsik Anikó készítette fel a versenyre.
Március 29-31-e között Vácon rendezték meg
a Tollaslabda diákolimpia országos döntőjét.
Három tanulónk: Palóka Dávid, Ferhécz Aletta, Bolla János harcolta ki a részvételi jogot a versenyre.
A gyerekeknek mindkét nap 3-3 mérkőzést kellett
lejátszaniuk svájci rendszerben, 28 ellenféllel szemben. A legeredményesebb versenyzőnk Dávid lett, aki
3 győzelmet aratott a 6 meccséből és így iskolánk
eddigi legjobb fiú eredményét érte el, 13. lett. Aletta

szintén három győzelmet aratott, ezzel 18. helyen
végzett. János két győzelme és a négy veresége nem
volt elég a legjobb 20 közé kerüléshez. Mindezek
mutatják a verseny keménységét, magas színvonalát.
Mindhármuk helytállása, kitartása példamutató, méltóan képviselték iskolánkat. Köszönjük a felkészítést
Rittler Gábor tanár úrnak.
Hat tanulónk vett részt a „Robotika mindenütt”
versenyen Székesfehérváron. A 4. osztályosainkat
(Dombrovszki Detti, Kelemen Kitti, Szabó Anna, Druhapolcsik Bálint, Liebháber Bálint és Mihók Krisztián)
Bolláné Gódány Erika készítette fel. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, Kelemen Kitti 1., Mihók Krisztián pedig a 3. helyen végzett. A többiek is nagyon
ügyesen oldották meg az elméleti feladatot is, de a
Paint programmal készült rajzaik is jól sikerültek.
Április elején Soroksáron rendezték meg a Ritmuscsapatok Modern Táncok Második Bajnoki
elődöntőjét, mely ismét szép sikert hozott Varga Kitti
(3. oszt.) számára. A verseny egyben kvalifikációs
megmérettetés is volt, ahonnan a legjobbak a Zágrábban hamarosan megrendezendő világbajnokságra
juthattak tovább. Tarné Hetey Hajnalka tanítványa remekelt, s társával elért nagyszerű eredménye alapján
ő is tagja lesz a világbajnokságra induló csapatnak.

Első kép felül: első helyezett
Második kép jobbról: második helyezett

Harmadik kép balról: negyedik helyezett
Negyedik kép alul: harmadik helyezett
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RÓMAI KATOLIKUS HÍREK
„Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.”

Májusi miserend:
2019. május 5. 10:00
Igeliturgia és Anyák napi műsor
2019. május 12. 08:00
Szentmise
2019. május 19. 10:00
Igeliturgia
2019. május 26. 08:00
Szentmise

Dsida Jenő: Hálaadás
„A közgondolkodásban május az anyák napjának a
hónapja, a hagyományos katolikus gondolkodásban
a Szűzanya hónapja. Az élet bontakozásakor a keresztény ember a Szűzanyára emlékezik. A katolikus
tudatban az élet a Szűzanyához kapcsolódik, hisz Ő
hozta világra az életet. Ő az élet anyja. Annak az életnek az anyja, aki azért jött, hogy életünk, mégpedig

bőségben áradó életünk legyen.” – írja Bíró László
családreferens püspök.
Ezt a napot közösen szeretnénk megünnepelni a
hittanos gyerekekkel, szüleikkel és nagyszüleikkel a
templomban május 5-én. Minden kedves anyukát és
nagymamát nagyon sok szeretettel hívunk és várunk
a műsorra és az azt követő igeliturgiára.

Köszönjük eddig befizetett egyházfenntartási adományaikat, amellyel támogatták a Katolikus Egyházat.
Kérjük, hogy akár a kiküldött csekken vagy személyesen a templomban a szentmisék, igeliturgiák előtt
vagy a plébánián továbbra is járuljanak hozzá egyházunk kiadásaihoz.
Köszönjük!

SZERETETTELJES ANYÁK NAPJÁT KÍVÁNUNK
MINDEN ÉDESANYÁNAK ÉS NAGYMAMÁNAK!
Bolláné Gódány Erika

Szuhanics Albert
Ott él édesanyánk...
Az édesanyának dédelgető keze
gyermekét simítja, féltőn csillog szeme.
Sóhajtva becézi: „Te ne félj, csillagom,
én szívből szeretlek, vigyázok rád nagyon!”
Szorgos anyai kéz, mindig talál munkát,
csak hogy a szükséget fiai ne tudják.
Konyhának tündére, ő a nagy varázsló.
„Mit főzzek ebédre?” - legszebb e varázsszó!
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Ezer mesét mesél édes anyanyelvén,
viselkedni tanít: „Mindent maga helyén!”
Szíve dobbanása kislánya, nagy fia,
mindig csak azt nézi, mit kéne adnia.
Ha kiszáll fészkéből a felnőtt gyermeke,
minden percben várja: „Jönnie kellene!”
Legjobb barátnője a kis unokának,
huncut játszótársát „Jaj ne érje bánat!”
Lányának, fiának csak kedvét keresi,
„Fázik az unokám!” - sálat köt őneki.
És hogyha sokáig betegség kerülte,
mégis kora miatt egyszer legyengülne
Panasz nem hagyja el a mosolygó ajkát,

dédunoka vár most dédikét és dajkát...
Könnyezve sóhajtja, tudván hogy itt a vég; „Csak a gyermekeim láthatnám újra még!”
Áldott anyai kéz simogat még egyszer,
könnyei közt nevet, becéző szemekkel.
Küzdve kikíséri szeretett családját,
csöndes imát mormol, s eloltja a lámpát...
Ez sok anya sorsa, s ha elmentek régen,
mosolyuk ott ragyog fenn a kéklő égen.
Fénnyel simogatnak, mint sugárzó kezek,
ott él édesanyánk, s örök a szeretet!
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REFORMÁTUS EGYHÁZ HÍREI
HÚSVÉTI ELMÉLKEDÉS
„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” Ef. 5. 14.
Ez a keresztyén himnusz valószínűleg húsvéti
himnusz is volt. A korai keresztyén igemagyarázók
úgy mondták, hogy amikor Krisztus megjelent, az
arkangyal szózata ez volt a sírok felett: „Serkenj fel
aki alszol, támadj fel a halálból és felragyog néked a
Krisztus.” A fény, a Krisztus dicsőséges megjelenése
váltja fel a bűn és a halál sötétjét. Krisztus feltámadása
nagy jelentőséggel bírt az első keresztyén gyülekezetek életére nézve.
1. Krisztus feltámadt a halálból
Krisztus feltámadásának tanúi vannak. Ahol megtörténik ez a csoda, ahol hirdettetik a feltámadásnak evangéliuma, ott élet támad. Jézus Krisztusban ragyogott
fel az élet. Krisztus valóban élő testben támadt fel a
halálból, legyőzte a bűn és a halál sötétségét. Azért
lehet húsvétunk, örömünnepünk, mert megtörtént a
legnagyobb csoda: visszajött az ember a halálból!

2. Az ige kérése: Támadj fel a halálból!
Az újszövetség másképpen beszél életről és halálról,
mint ahogyan mi beszélünk. Azt mondja azokról, akik
nagyon is élvezni akarják az életet és kihasználni földi,
egyszeri lehetőségeiket, hogy halálban vannak. Amikor Krisztus feltámadásáról beszél az ige, ki kellene
mondanunk: „Kelj fel, aki alszol, támadj fel a halálból!” Nekünk mondja ezt ma az élő Isten Fia, akikre
lelkeket bízott az Isten. Irányuljon a figyelmünk arra,
amit eddig nem vettünk észre, mert aludtunk: Jézus
Krisztus világmegváltó, halált legyőző hatalmára, végtelen szeretetére.
3. Az ígéret: Felragyog a Krisztus!
Ez az ígéret mindent megváltoztat, csak akkor lehet
nekünk azzá, ha felébredtünk. Akkor pedig eltűnnek
az álomnak, az éjszakának gyötrő, zavaros képei,

egyszerre eltűnik minden, ami miatt féltünk, sírtunk,
kiáltottunk. Napfény ömlik be életünkbe mindezen
zavaros, addig félhomályos vagy sötét helyekre a
világ világosságától, Krisztustól. Új nap kezdődhet,
felragyog a Krisztus hatalma.
Jézus megáll majd utoljára a porunk felett (Jób 19:
25), hogy megmutassa bűnön és halálon túl érő hatalmát, és új életre szólítsa a reménységben meghaltakat. De Krisztus fényessége már ebben az életben,
ünneplésünkben a miénk lehet. Jelentse ez nekünk
azt is, hogy egyházának nemcsak múltja van, hanem
jövője is. Ne saját magunk erőtlen életére vagy megfáradt, illetve belefáradt tagjainkra nézzünk, hanem
Krisztusra, örök életet szerzett a benne bízóknak.

Április 14. Virágvasárnap:
9 órától családi istentiszteletet tartunk, ahol a hittanosok szerepelnek.
Április 18. Nagycsütörtök:
18 órától az utolsó vacsora emlékére rendhagyó módon emlékezünk.
Április 19. Nagypéntek 1
6:30-tól templomunkban istentiszteletre hívogatunk.
Április 20. Nagyszombat:
16:30-tól bűnbánati istentiszteletet tartunk
Április 21. Húsvét első napja:
9 órától együtt örvendünk a feltámadás örömüzenetének, ahol úrvacsoraosztásra
is sor kerül. Legátusunk, Boross Sámuel Géza szolgál közöttünk.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!
Tverdota-Vass Edit Szeréna

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!
Tverdota-Vass Edit Szeréna
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KÖSZÖNTJÜK TELEPÜLÉSÜNK
ÚJ POLGÁRÁT!
László Nóra
2019. március 30.
Géza u. 10.
15

2019. 03. 25.

EBH plakát_2019.02_Fejér.docx

Forduljon az
Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha
neme,
életkora,
bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,
egészségi állapota,
szexuális irányultsága, nemi identitása,
vagy egyéb tulajdonsága miatt

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,
fogyatékossága,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,

faji hovatartozása, világnézeti meggyőződése,

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30-9004624, fejer@egyenlobanasmod.hu
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. (tel: +36 20/562-9619)
(bejárat a Sziget utcai iskolaudvar felől)
2019.04.03. szerda 11:30-15:30
2019.04.17. szerda 11:30-15:30
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. (tel: +36 30/380-7943)
2019.04.10. szerda 11:30-15:30
Szent László Völgye Segítő Szolgálat
2462 Martonvásár, Szent László út 24.
2019.04.25. csütörtök 11:00–15:00

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu –
ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag

chrome-extension://bpmcpldpdmajfigpchkicefoigmkfalc/views/app.html
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Nyitvatartási idő:

Vasárnaptól - Csütörtökig: 11:00-21:00
Rendelésfelvétel: 21:00-ig
Péntek-Szombat: 11:00-22:00
Rendelésfelvétel: 22:00-ig

5.000 FT

2019

feletti rendelés esetén
1,25 l üdítőt ajándékba
adunk,
amivel megköszönjük
rendelésed.

Ha nem szeretnél időt és energiát pazarolni egy céges vagy családi rendezvényre való felkészüléssel,
fordulj hozzánk bizalommal.
Vállaljuk hideg- és bőségtálak elkészítését, melyet a megadott időpontra kiszállítunk.
Lehetőség van akár 20 fős, zártkörű rendezvény megtartására pizzériánkban, és már nem is kell mosogatnod egy jó vacsora után.

PIZZÁK:
32cm
50 cm
Margareta
990.- 2190.(paradicsom alap, sajt)
Sonkás
1090.- 2390.(paradicsom alap, sonka, sajt)
Szalámis
1090.- 2390.(paradicsom alap, szalámi, sajt)
So-Go
1190.- 2590.(paradicsom alap, sonka, gomba, sajt)
Texas
1190.- 2590.(paradicsom alap, sonka, kukorica, sajt)
Villanyszerelők kedvence
1190.- 2590.(Paradicsom alap, kevés sajt, bacon,
hagyma, gomba, olívabogyó, paradicsomkarika)
Fokhagymás-tejfölös
1190.- 2590.(fokhagymás-tejfölös alap, tarja, hagyma, sajt)
Songoku
1290.- 2790.(paradicsom alap, sonka, gomba, kukorica, sajt)
Pipi
1290.- 2790.(fokhagymás-tejfölös alap, csirkemell, sonka,
lilahagyma, sajt)
Pepperone
1290.- 2790.(paradicsomszósz, sonka, szalámi, pepperoni, sajt)
Pörköltes
1290.- 2790.(sertés pörkölt, csemege uborka, sajt)
Georgo pizzája
1290.- 2790.(t.alap, sonka, kukorica, jalapeno, sajt)
Babföldi
1390.- 2990.(paradicsom alap, sonka, kukorica, vörösbab, sajt)
Sajtkavalkád
1390.- 2790.(paradicsom alap, trapista, füstölt karaván, pizzasajt,
mozzarella sajt)
Kézis lányok kedvence
1390.- 2790.(Fokhagymás-tejfölös alap gyros hús, sajt megsütve, tetejére
friss saláta, paradicsom, lilahagyma, fokhagymás öntet )
Isten ostora
1390.- 2990.(Paradicsom alap, csípős szalámi, bacon, jalapeno paprika,
lilahagyma, sajt)
Chilisbab
1390.- 2990.(paradicsom alap, bolognai ragu, bab, kukorica, sajt)
Kívánság pizza
1390.- 2990.(5 különböző feltétet kérhetsz a pizzádra)
Bolognai
1390.- 2990.(paradicsom alap, bolognai ragu, sajt)
Laci bátyám pizzája
1490.- 3190.(paradicsom alap, sonka, v.bab, lila hagyma, hegyes erős
paprika, sajt)
Fönök kedvence
1490.- 3190.(paradicsom alap, tarja, sonka, bacon, sajt)
Gyros
1490.- 3190.(fokhagymás-tejfölös alap, gyros hús, csemege uborka,hagyma, sajt)
Tonhalas
1490.- 3190.(paradicsom alap, hagyma, tonhal, olívabogyó, sajt
Tenger gyümölcsei
1490.- 3190.(paradicsom alap, hagyma, tengergyümölcsei, olívabogyó,
citrom, sajt)
Legényfogó
1490.- 3190.(paradicsomos alap, sonka, tükörtojás, hegyes erőspaprika,
hagyma, sajt)
Magyaros
1490.- 3190.(paradicsom alap, sonka, kolbász, hagyma, paprika,
paradicsom, sajt)
Hawaii
1490.- 3190.(paradicsom alap, sonka, ananász, sajt)
Faló
1490.- 3190.-

ÉTLAP

(fokhagymás-tejfölös alap, sonka, bacon, kolbász, pepperoni,
sajt)
Tarjás
1490.- 3190.(paradicsom alap, tarja, paradicsom karika, hegyes erőspaprika, sajt)
Konyhások kedvence
1490.- 3190.(fokhagymás-tejfölös alap, csirkemell, bacon, kukorica,
hagyma, sajt)
PLUSZ FELTÉT I.:
120.220.I.: minden egyéb, a II. feltéteken kívül
PLUSZ FELTÉT II.:
220.440.II.: Szalámi, kolbász, tonhal, feta sajt, füstölt sajt,
camambert, bacon
HAMBURGEREK:
Sima:
790.(zsemle, saláta, húspogácsa, hagyma, ketchup, mustár,
majonéz)
Sajtburger:
890.(zsemle, saláta, húspogácsa, hagyma, sajt, ketchup, mustár,
majonéz)
Retroburger:
990.(zsemle, saláta, húspogácsa, hagyma, csalamádé, sajt,
ketchup, mustár, majonéz)
Csibeburger:
990.(zsemle, saláta, rostoncsirkemell, hagyma, paradicsom, sajt,
majonéz)
+ Hasábburgonya + dobozos üdítő: +500,+ BACON: +170.SERTÉSHÚSOS ÉTELEK:
Rántott karaj:
990.Sajttal töltött rántott karaj:
1090.Mátrai borzaska :
1290.(párizsi borda, sajttal és fokhagymás tejföllel)
Cigánypecsenye:
1090.Párizsi borda:
1190.Ördög batyú:
1390.(rántott karaj, tarja, mustár, sajt)
Milánói borda:
1590.SZÁRNYAS ÉTELEK:
Rántott csirkemell:
1090.Grillezett csirkemell:
1090.Sajttal-sonkával töltött rántott csirkemell:
1390.Hawaii csirkemell:
1490.Mátrai borzaska:
1290.(párizsi csirkemell, sajttal és fokhagymás tejföllel)
Kínai szezámmagos csirkemell:
1390.Görög csirkemell ( rántott csirkemell, feta sajttal paradicsommal és lilahagymával töltve):
1490.Paradicsomos grillezett csirkemell:
1490.HALÉTELEK:
Rántott tőkehalfilé:
Hekktörzs 10 dkg:

1090.500.-

KÉSZÉTELEK:
Sertés pörkölt:
Marha pörkölt:
Brassói aprópecsenye:

1090.1690.1190.-

BŐSÉGTÁLAK:
Faló tál 2 személyre:
3590.(rántott karaj, rántott sajt, grillezett csirkemell, cigánypecsenye,kukoricás rizs, hasábburgonya)
Vega tál 2 személyre:
3290.(rántott camambert, rántott karfiol, rántott gomba,
rántott hagymakarika, kukoricás rizs+ hasábburgonya)

Áraink forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

Vegyes tál 2 személyre:
3990.(sajttal töltött rántott karaj, grillezett csirkemell, rántott tőkehalfilé, rántott camambert, kukoricás rizs+ hasábburgonya)
VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK:
Rántott sajt:
Rántott camambert áfonyával:
Rántott gomba:
Rántott karfiol:
Rántott hagymakarika:
GYEREKMENÜ:
Rántott csirkemell hasábbal:

1190.1490.790.790.690.990.-

GYROS:
Pitában:
990.(Gyros hús, káposzta, paradicsom, uborka, hagyma, tatziki vagy
csípős öntet)
+Hasábburgonya + dobozos üdítő: +500.Gyros tál:
1490.(Hasábburgonya, gyros hús, káposzta, paradicsom, uborka,
hagyma, tatziki vagy csípős öntet)
Tortilla :
1090.(torilla tészta, gyros hús, saláta, paradicsom, uborka, hagyma,
tzatziki vagy csípős öntet)
Pizza kifli:
(paradicsom alap, sonka, kukorica vagy gomba,
öntet: tzatziki, fokhagymás tejfölös, csípős)

1290.-

TÉSZTÁK:
Bolognai spagetti:
Milánói spagetti:
Carbonara spagetti:

1090.1090.1090.-

KÖRETEK:
Hasábburgonya:
Steakburgonya:
Fűszeres steakburgonya:
Hercegnőburgonya:
Burgonyakrokett:
Zöldköret:
Rizs:
Kukoricás rizs:
Rizibizi:

390.490.490.590.490.490.390.490.490.-

SAVANYÚSÁGOK:
csemegeuborka:

350.-

vegyesvágott:
almapaprika:
Uborkasaláta:
Tejfölös uborkasaláta:
Paradicsom saláta:

350.350.450.450.450.-

ÖNTETEK:
Ketchup:
Mustár:
Majonéz:
Tartármártás:
Fokhagymás-tejfölös szósz:

150.150.200.200.200.-

ALÁTÁK:
Cézár:
1090.(saláta, uborka, paradicsom, pirított kenyérkocka, sajt,csirkehús,
cézár öntet)
Ezersziget:
1090.(saláta, uborka, paradicsom, pirított kenyérkocka, sajt,csirkehús,
ezersziget öntet)
Görög:
1090.(saláta, uborka, paradicsom, lila hagyma, olivabogyó, olivaolaj,
feta sajt)
Hawaii csirkesaláta:
1390.(saláta, csirkehús, kukorica, ananász, pirított kenyérkocka,
joghurtos-majonézes öntet)
Sajtos saláta:
1390.(saláta, uborka, paradicsom, csirkemell, füstölt sajt,mozzarella,
pizzasajt, trapista sajt, öntet)
LEVESEK:
Babgulyás:
Jókai bableves:

1190.1290.-

DESSZERTEK:
Palacsinta Frissen Sütve!
Lekváros:
Fahéjas:
Kakaós:
Túrós:
Mogyorókrémes:
Gesztenyepüré:
Somlói galuska:
Tiramisu:

180.- /2 db
180.- /2 db
200.- /2 db
220. -/2 db
220.- /2 db
550.650.750.-

Kiszállítás esetén csomagolási díjat számítunk fel.
32 cm pizza doboz: 100 Ft, 50 cm-es pizza doboz 200 Ft.
Egyéb étel dobozos csomagolása 110 Ft.
Alufóliás csomagolás 50 Ft.
Utalványokból nem áll módunkban visszaadni. Fél adag rendelésekor 70% -os árat számolunk fel, ugyanis ha már
szakácsunk nekikezd, meg kell fizetni. Az árak az áfát tartalmazzák, ezt nekünk is meg kell téríteni.
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk, mert a világ állandóan változik.
06-70/676-8111 a szám, amin rendelhetsz, vagy bármi felől érdeklődhetsz.
Címünk: 8111 Seregélyes, Jókai utca 2/a.
Futárainknál többek között bankkártya terminál is található, ezért náluk is fizethetsz kártyával.
Minimum rendelés

Seregélyes

Szőlőhegy
Elzamajor

5000 Ft-ig

200 Ft

300 Ft

500 Ft

5000 Ft-tól

ingyenes

ingyenes

ingyenes

Jánosmajor

Minimum rendelés

Sárosd

Szabadegyháza

Dinnyés

2000- 5000 Ft

800 Ft

800 Ft

800 Ft

Börgönd
800 Ft

5000 Ft-tól

ingyenes

ingyenes

ingyenes

ingyenes

Rendelés: 06-70-676-8111
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PROGRAMAJÁNLÓ

A budapesti Operettszínházban
2019. április 28. vasárnap 15 óra
Szabdegyházáról indulás 12:30 órakor
a megszokott megállóhelyekről
Ár: 6.600 Ft/fő
Jelentkezés: 30/638-4249 (Egri Andi)
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A budapesti Új Színházban
2019. május 12. vasárnap 19 óra
Szabdegyházáról indulás 16 órakor a megszokott megállóhelyekről
Ár: 6.000 Ft/fő
Jelentkezés: 30/638-4249 (Egri Andi)

LITURGIA

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPAL
teljes körű ügyintézés
Szabadegyháza, Szabadság
tér 8. (virágbolt)
Tel.: 06/30/962-17-64;
06/25/271-080
Szállítási ügyelet:
06/25/271-080; 507-720;
272-520; 06/30/962-17-64

TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPALI ügyelet
8111. Seregélyes, Fő u. 200.
06/22/ 447-275; 06/20/446-92-53
Ügyintézés:
Szabadegyháza,
Géza u. 14.
(Reni Virágbolt)

Telefon:
06/20/292-99-64;
06/25/478-039

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal
Fél oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
Apróhirdetés

20 000 Ft + ÁFA
10 000 Ft + ÁFA
5 000 Ft + ÁFA
2 500 Ft + ÁFA
50 Ft/ szó + ÁFA

Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06-30/638-4248
E-mail: szabad1lap@gmail.com
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