
Április 16. szombat 10:00: Országos
Harcmûvészeti és Küzdôsport Találkozó
a tahitótfalui Sportcsarnokban. Belépés
ingyenes. 

Április 17. Vasárnapi Vásárnap. Legyen
úgy, mint régen vót... Állat-, termény- és

kézmûvesvásár a Tahi hídfô (Tildy Zoltán
híd) melletti füves réten 8-15 óráig.

Faluház programjai áprilisban

Április 21. csütörtök 16:00 Tojásírás
nem csak gyerekeknek Bércziné Szendrô
Csilla népi iparmûvész, a Népmûvészet
Mestere vezetésével. Részletek a plaká-
tokon. 

Folytatás a 2. oldalon

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

Önkormányzati hírek 1.

Rendôrségi hírek 2.

Polgármesteri beszámoló 3.

Mesterségük mûvészei... 7.

A váci csata 8.

Igazi újdonság: egy amerikai-

magyar lány a Pollackban 12.

Tahitótfalu áprilisi

programjai

A Képviselô-testület (Kt.) március 10-
én tartotta munkaterv szerinti ülését, me-
lyen valamennyi képviselô megjelent.

A Kt. 2 döntéstôl eltekintve, valamennyi
határozatát egyhangú döntéssel (9 igen)
hozta meg.

Az elsô és második határozat a Csatorna
Társulással összefüggésben született,
mely értelmében a társulás központja
Pócsmegyer lett, és a mûködéshez április
végéig 50 e. Ft/hó támogatást biztosít az
önkormányzat.

A rendezési terv kapcsán is két döntés
született, mely szerint a 3601 hrsz-ú ingat-
lan belterületbe vonási eljárása a ren-
dezési terv  szerint megkezdôdik, illetve
az Ereszvények területén az erdô mûvelési

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Eszembe jut az idei március tizenötö-
dike. A település sportcsarnokában sokan
ünnepeltük együtt a magyar szabadságharc
emléknapját. Az általános iskolások  magas
színvonalú mûsora  lelkes megemlékezést
tett lehetôvé számomra és mindnyájunk
számára. Nagyon szép és lelkesítô a múlt.
A jelen már több, mint a közelmúlt. Az
ünnepségre menet és jövet a beszélgeté-
sekben sok-sok kérdés vetôdik fel a jövôvel
kapcsolatban: hogyan tovább? 1848-ban
kivívta az ország a vágyott szabadságot, de
vajon lesz-e valaha igazi és teljes szabadság?
A sokféle szinten tartó válságos idôkben,
mint a mostani idôk, kevesen reményked-
nek. Az ünnepi pillanatok kevéssé befolyá-
solják a hétköznapi életérzést és a jövô-
képet. 

Folytatás az 5. oldalon

Húsvét, a biztos alapon

nyugvó reménység

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket  

kíván kedves olvasóinak az önkormányzat
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Folytatás az 1. oldalról
ág változtatását kezdeményezzük.

Jóváhagyta a testület a Danubia TV-vel
kötendô szerzôdést, mely szerint Tahitótfa-
lu 2 millió forinttal támogatja a mûsorszol-
gáltatót a 2011-es évre. A Kt. jutalmat állapí-
tott meg a Leányfalun általános iskolások
részvételével megrendezett prózamondó-
versenyen kiválóan szerepelt Podlovics
Laura és Rátkai Amanda részére (10-10 e. Ft
könyvjutalom).

A Vasárnapi Vásárnap tavaszi és ôszi meg-
rendezését 50-50 e. Ft-tal támogatja a Kt.

A Kt. elfogadta az önkormányzat módosí-
tott közbeszerzési szabályzatát.

Jóváhagyta a Kt. az Eperfesztivál megren-
dezésének végleges szerzôdését.

A Kt. 2 rendeletet is alkotott. E szerint az
önkormányzat 2010. évi költségvetése az
állami egyeztetô után végsô formáját elny-

erte, továbbá döntés született a közterület-
felügyelet mûködésérôl.

A Rácz Gábor vezette sportolói kör ren-
dezvényéhez (04.16.) a Kt. ingyenesen biz-
tosítja a tornatermet.

Döntött a Kt. közös tulajdonban lévô
ingatlan (2980 hrsz.) értékesítésének támo-
gatásáról. (Az  önkormányzat 1/4 részben
tulajdonos)

Döntést hozott a testület egy Pataksori
ingatlan (patakmederben lévô) támfalával
kapcsolatban. A döntés szerint az önkormány-
zat hozzájárul a fennmaradáshoz, amennyi-
ben a szakhatóságok azt jóváhagyják.

A Kt. 6 igen, 2 tartózkodás (Gaál Sán-
dorné, Schottner Jánosné) mellett ingyenes
terem használatot biztosított a Vox Insulae
Sziget Hangja Egyesületnek énekkari próbá-
ra a Népházban, heti 1 alkalommal. (Szabó
Judit nem szavazott.)

Tulajdonosi és közútkezelôi hozzájárulást
adott a Kt. a 201. hrsz-ú ingatlan villamos-

energia ellátásához (földkábellel) továbbá
döntött kapubejáró szilárd burkolatú meg-
építésének engedélyezésérôl. (Móricz Zs. út)

A Kt. a Baptista Egyház ez évi rendezvé-
nyeihez ( 3 alkalom-5 nap) ingyenesen biz-
tosítja a Népház nagytermét.

A Kt. 8 igen és 1 tartózkodás (Dr.
Pálvölgyi Tamás) mellett a Solidus Kft-t bízta
meg a Nefelejcs utca új vízjogi létesítési
engedélyének készítésével bruttó 487.500
Ft díjért.

A testület jóváhagyta a Csatorna Társulás
költségvetését, majd a Bajcsy-Zs. utcai ingat-
lanok gázellátását.

A Kt. az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetési zárszámadásának könyvvizsgálatá-
val a H.O.M. Audit Kft-t bízta meg, az elôzô
évi díjazással egyezôen.

A Kt. 250 e. Ft keretet biztosított a Rózsa
utcai  sárrázók (Tamási Á. u. is) elkészítéséhez.

A Kt. tehát 22 határozatot és 2 rendeletet
alkotott. Polgármesteri Hivatal
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Önkormányzati hírek

2011-ben született 7 fiú, 6 leány, összesen
13 gyermek

Megszülettem!
Németh Bendegúz, 2011. február 23-án
Fiál Varga Szonja, 2011. március 03-án
Kovács Luca Virág, 2011.március 06-án
Kovács Anna Boróka, 2011.március 06-án
Németh Zora Csenge, 2011.március 13-án
Tóth Bence, 2011. március 23-án

Házasságot kötött 2 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Marosi Sándorné, 85 éves, Kossuth L. u. 49.
Fehér Istvánné, 86 éves, Arany J. u. 11.
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programjai

Hétfô 16:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda (március 6., 20.) 18:30:

Dobszerda-kézidob tanulás. Vezeti: Béres
Attila, +3630/944 4002. A foglalkozás
ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30: Gyermek
képzômûvész szakkör, vezeti: Lengyel
Rita, +3620/547 5450

Népház programjai áprilisban

Április 16. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A világgá ment csacsi és bari.
Helyszín: Népház. Részletek a plakátokon.

Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30

Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Szerda 16:30 kezdôknek, 17:30 haladók-
nak: Szabás-varrás tanfolyam, vezeti:
Nagy Lászlóné Erzsike, 06/26 385-325. 
A tanfolyam ingyenes.
Hétfô 15:00-16:00 show tánc iskolásoknak
Szerda 17:00-18:00 hastánc és show tánc
gyerekeknek 5-10 éves korig, 18:00-19:00

hastánc és show tánc 10-14 éves korig,
érdeklôdni: Tóth Evelyn, 0620/929 1325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar próbája, érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806

Községi Könyvtár programja

Március 18. 18:00: Olvasókör. Téma ld.
honlap: www.tahitotfalu.hu

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu áprilisi programjai

Kedves Tahitótfalui polgárok!
A tavasz érezhetô közeledtével egyre

többen munkálkodnak kertjeikben és a
házuk táján. Bár néha még az idôjárás feli-
dézi a tél zord hangulatát, a természet
szívet melengetô ébredése szemmel látha-
tó. Szorgos kezek munkálkodnak a kertek-
ben, kerítések elôtti közterületeken és
árokpartokon. Az önkormányzat is meg-
kezdte a tavaszi munkákat a község terü-
letén. A feladat azonban óriási és az is
egyértelmû, hogy az Önök segítsége
nélkül nem vagyunk képesek a közterü-

letek tisztaságát megôrizni. Ezért kérjük a
lakosság segítségét immár hagyományosan
az április 22-ei Föld Napja alkalmából ren-
dezett falutisztítási munkálatokban. Idén a
húsvéti ünnepkörre való tekintettel a
szemétszedési akciót a lakosság és a civil
szervezetek részére április 30-án szombat-
on tartjuk. Kérünk mindenkit, hogy akár
lakókörnyezetében, akár az önkormányzat
által kijelölt területen vegyen részt a
szemétszedési akcióban. Tegyük szebbé,
tisztábbá környezetünket!

Tisztelettel megköszönve az Önök
segítô együttmködését:

Nagyházu Miklós

Településfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Falutisztítás a Föld

Napja alkalmával
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Tûz-, és egészségvédelmi központ

épül Tahitótfaluban

Mint ismeretes, és ahogy arról már ko-
rábban beszámoltam, az immár 4 éve
felmerült lehetôségrôl – miszerint Tahitót-
faluban a Dunakanyar útjainak megnöve-
kedett forgalma, valamint az egyre több
városból kitelepülô lakos megnyugtató
tûzvédelmi biztonságának megteremté-
séhez egy tûzoltóôrs megépítése elenged-
hetetlenül fontos lenne. A tûzoltóôrs mel-
lé, azóta, már egy két beállásos mentôál-
lomás is betervezésre került, valamint ha a
magánkezdeményezés sikeres lesz, ennek
szomszédságában egy egészségügyi ellátó
(patika és orvosi rendelô) is lesz.

Minden kétséget kizáróan végre úgy tû-
nik, sikerül az ötletet a megvalósítás med-
rébe terelni. Március 22-én újabb – sajtó-
tájékoztatóval egybekötött – találkozóra
került sor a Tahitótfaluban létesítendô
tûzoltóôrs-mentôállomás ügyében. A tár-
gyaláson részt vett – Visegrád kivételével –
a 7 település polgármestere mellett Szent-
endre alpolgármestere és fôjegyzô asszo-
nya, valamint szakmai szinten a Szentend-
rei Tûzoltóság parancsnoka Jámbor
Ferenc tû. százados, az OKF (Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság) hivatal-
vezetôje, Dobson Tibor ezredes és az
OMSZ (Országos Mentô Szolgálat) mûve-
leti igazgatója Dr. Göndöcs Zsigmond.

Egyik fontos célunk az volt, hogy a
beruházás megvalósulásának érdekében,
újabb lépést téve, Dunabogdány képviselô
testületének támogató döntését is elnyer-
jük. Noha meghívásunk ellenére, a 6 tagú
testület egyetlen tagja sem vett részt a
megbeszélésen, Pályi Gyula polgármester
úrral sikerült a szakmailag és pénzügyileg
tisztázandó kérdésekre remélhetôleg
kielégítô válaszokat adni. 

Mivel Visegrád nem képviseltette magát
az ülésen, Dunabogdány esetében pedig
hiányzik még a testületi felhatalmazás, így
a fennmaradó 5 település – Leányfalu,
Tahitótfalu, Szigetmonostor,
Pócsmegyer, és Kisoroszi
megszavazta a Dunakanyari
Tûzvédelmi Társulás meg-
alakítását, így elkezdôdhet a tár-
sulás megalapításának, jogi
feltételeinek formába öntése. 

A szakmai vezetôk amellett,
hogy ismételten megerôsítették,
hogy szervezeteik – az OKF és
az OMSZ – a komplexum
nyitásától kezdve biztosítják a
mûködés anyagi feltételeit, azaz

megkapjuk az állami normatívát – a szemé-
lyi állomány felkészítését is megkezdik. A
tûzoltóôrs 12 fôvel képes mûködni, és
ugyanennyi személyzetet igényel a men-
tôk részérôl a két rohamkocsi
mûködtetése is, amelyeket közvetlenül az
OMSZ központi diszpécserszolgálat is
mozgósíthat.

A szakmai vezetôk biztosítottak minket
továbbá arról is, hogy a Társulási megál-
lapodás kidolgozásában is segítséget nyúj-
tanak, valamint amennyiben aláírásra ke-
rül, elkezdik a tûzoltók felkészítését mivel
ez 4-5 hónapot vesz igénybe.

Összefoglalva, amennyiben a 7 telepü-
lés vállalni tudja az épületegyüttes meg-
építését, az állam finanszírozza majd a
mûködtetést és a fenntartást.

Pénzügyi megoldásként – ahogy az a
Falugyûlésen is elhangzott – egy ked-
vezményes kamatozású hitelt vesz fel a
Társulás a Szentendrei Tûzoltóság kocká-
zatelemzését alapul véve. Ebben, minden
esetben szerepel, hogy a mûveleti
területükhöz tartozó települések tekin-
tetében melyik, milyen költségvonzatot
jelentett a tûzvédelmi szerv, mentési,
kárelhárítási tevékenysége folyamán. Erre
figyelemmel, Tahitótfalura 13%-os hoz-
zájárulás esik, a becsült 100 millió forintos
beruházás vonatkozásában.

A forrásokat mindenképpen még bô-
víteni kell, így felmerült annak a lehetô-
sége is, hogy lakossági hozzájárulást is
igénybe vennénk. A kérdés tisztázása ér-
dekében a honlapon, napokon belül sza-
vazást indítunk, ahol a lakosság lehetô-
séget kap a hozzájárulás mértékének

megállapítása kérdésében.
Az mindenképpen elmondható, hogy

amennyiben az ôrs és a mentôállomás
megvalósul, a tûzesetek vonatkozásában a
vonulási idô 15-30 percrôl 5-10 percre
csökkenne, csakúgy, mint az ennél ez
idáig jóval több – esetenként akár 40-50
perc – idôt igénybevevô mentôautó kiér-
kezésének esetében is.

Megkezdôdtek a település-kapu és

forgalomtechnikai beruházások a 11-es

úton

KKK – Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ évek óta húzódó közbeszer-
zése végre sikeresen zárult. Ahogy azt
tapasztalhatták, a 11-es fôúton a Gesz-
tenye sornál már elkezdték a településka-
pu megépítését, amelyet ennek vonzás-
körzetében – az Orgona utcát követô
szakaszon mintegy 375 méteren a
közvilágítás korszerûsítése követ majd. A
projekt keretében kiépítésre kerül még a
Gesztenyesornál lévô 2 buszöböl felújítá-
sa, valamint a bölcsôdénél, az Ôsz utcai
buszmegálló mellett, egy középszigettel és
sárga villogóval ellátott gyalogátkelôhely
létesítése is. A munkálatok várhatóan
május 31-én fejezôdnek be.

120 millió forintja van a falunak,

bankban lekötve 

Az elmúlt napokban lejárt az a 90 millió
forintos banki lekötésünk, amely 5,5 %-os
kamat mellett 1,2 millió forint hozamot
jelentett. A pénzügyi lehetôségeink pozitív
alakulása lehetôvé tett egy 120 millió forin-
tos lekötést 5,8%-os kamattal. Szeretnénk,
ha ez a folyamat a teljes költségvetési év-
ben fennmaradna, ennek alapvetô feltétele
a lakossági befizetések stabilizálása és a fel-
halmozott hátralékok beszedése.

Sikeres volt a lakossági fagyûjtési

program

Az elmúlt évhez hasonlóan a közremû-
ködô hatóságokkal egyeztetve megis-

mételtük az árterekben lévô usza-
dék-, és veszélyessé vált fák gyûj-
tését, arra igényt tartó lakosok
közremûködésével. Az elmúlt
évben tapasztalt alacsony érdek-
lôdés ebben az évben pozitív
irányba változott, így mintegy 43
család 120 fôvel vett részt a
három napos akcióban. A meg-
növekedett igényt, megítélésem
szerint, az is elôsegítette, hogy a
hivatal, közvetlen értesítés útján
azokat a családokat szólította

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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1./ A pályázat célja

Tahitótfalu Község Önkormányzata a
közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport
és szociális területen mûködô civil szer-
vezetek számára vissza nem térítendô
támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét,
fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósításá-
hoz. 

2./ A támogatásra rendelkezésre álló

forrás és az elnyerhetô támogatás

2011-ben a támogatásra szánt pénzkeret
1.200.000,-Ft.

3./ A támogatottak köre

Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô
- Alapítványok
- Egyesületek
- Jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
- Jogi személyiséggel nem rendelkezô
szervezetek

akik részére az önkormányzat a 2010.
évi tevékenységük értékelése alapján, illet-
ve a 2011. évi önkormányzati rendezvény-
naptárban szereplô önkormányzati ren-
dezvények elôkészítésében és lebonyo-
lításában vállalt kötelezettségük esetén
állapít meg támogatást. Mûködésre max.
50. eFt támogatás adható.  

Nem nyújthatnak be pályázatot
- Pártok
- Önkormányzati fenntartású intézmények
- Közalapítványok
- Azok a civil szervezetek, amelyek a
közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi
CLV. törvény 26 § (d./ pontja szerint
közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

4./ A pályázat anyag tartalma

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatal-

ban (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.)
vehetô át, továbbá az Önkormányzati ren-
dezvénynaptár is..

A pályázat beadásával egyidejûleg (leg-
késôbb) a 2010. évi tevékenységrôl szóló
beszámolót is mellékelni szükséges. 

5./ A támogatási döntés, az elbírálás

határideje

A támogatások odaítélésérôl a Kulturális
és Sportbizottság javaslatára a képviselô-
testület dönt legkésôbb 2011. 04. 30.-ig.
A pályázókat a pályázati döntés után 5
munkanapon belül értesítjük az ered-
ményrôl. A civil szervezetek az elnyert tá-
mogatást a támogatási szerzôdésben meg-
határozott módon egy összegben vehetik
igénybe. 

6./ A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendô támo-
gatás, melyet a támogatott szervezet célja
szerinti tevékenységének, mûködésének
költségeire használhatja fel 2011. decem-
ber 31-ig.

7./ A pályázatok beadásának módja,

helye  és határideje

A pályázat benyújtásának határideje:
2011. április 20. 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kos-
suth Lajos u. 4.)  

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra írják rá: „civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határ-

idejétôl számított 5 napon belül egy alka-
lommal lehetôség van.

Formailag nem megfelelô pályázatok
elutasításra kerülnek.

8./ További információ

A pályázattal kapcsolatos további infor-
máció  Kubanek Istvántól  kérhetô a 06-
30-349-4632 telefonszámon.

Községi Önkormányzat

Pályázati kiírás

meg, akik az elmúlt idôszakokban tûzifa
iránti kérelmet nyújtottak be, segély for-
májában. A három nap során, mintegy
450-500 mázsa uszadék és veszélyessé vált
fa begyûjtése, kitermelése történt meg. 

Hamarosan kezdôdik a földes és az

aszfaltozott utak karbantartása

Számos jogos lakossági panasz, bejelen-
tés, kérelem érkezett a Polgármesteri
Hivatalba, amely az utak rossz állapotára
kívánta felhívni a figyelmünket. Sajnálatos

módon a hosszú tél és az eredendôen
gyenge teherbírású útjaink nagymérték-
ben rongálódtak. Terveink szerint a kátyú-
zások nyár elején kezdôdnek, amelyre vo-
natkozóan érvényes kivitelezési szerzôdés-
sel rendelkezünk. A nem aszfaltos utak
javítása esetében a felmérések folyamat-
ban vannak. Az utak javítása mellett több
helyen szikkasztó árok kialakítását és kar-
bantartását is el kell végeznünk. Az egyéb
takarítási munkák során alapvetôen a köz-

munka programba bevont közmunkásokat
kívánjuk foglalkoztatni.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

A tavaszi zsongásnak a kutyák kóborlása
is jele. Sajnos minden igyekezetünk
ellenére még mindig vannak tulaj-
donosok, akik nem fordítanak kellô gon-
dot a kutyák tartására, amellyel például a
postásokat is veszélyeztetik.

Az elmúlt napokban 4 kóbor ebet fogott
össze a gyepmester, melynek jelentôs költ-
ségvonzata van. Már ma jelentkezett az
egyik tulajdonos, aki több, mint 10 ezer
forint befizetése után kapja vissza kutyáját.

Vigyázzon Ön is pénztárcájára és
kutyájára!

Polgármesteri Hivatal

Kutyák befogása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2011-ben az éves lomtalanítási
idôpontok a következôk:

Veszélyes-hulladék gyûjtés: 2011.
május 21. szombat. 

Lomtalanítás Tahi településrészen:       

Kirakodás: 2011. május 29. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 30, hétfô
Lomtalanítás Tótfalu településrészen:   

Kirakodás: 2011. május 22. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 23, hétfô

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás 

Húsvét van és mi ünnepelünk
Pedig azok a napok voltak
Jézusnak a kínoknak kínjai
Azokban a napokban csak 

az a szó hallatszott,
Feszítsd meg! Feszítsd meg!
És a választott nép e szónak igazat adott.
Jeruzsálem! Jeruzsálem!
Bûnös történelem a neved, mert a Krisztust,
Az égi Szentet a keresztfára feszítetted.
Miért? Volt bûne az, hogy a jóra tanított.
Vagy talán, Heródes féltette trónt.
Az írás azt mondja, Istenünk úgy akarta,
Mert ô magát Krisztusban  mutatta.
De a választott nép azt is korbáccsal fogadta
Emlékezzünk e fájdalmas napokra!
Krisztusunk a földi kínokat 

fájón elszenvedte,
És a lelke az utolsót lehelte.
Földi maradványát kôsírba zárták.
De csak harmadnapig tartott a víg halotti tor,
Isten csodát tett, Jézus feltámadott.
Most ez a szó hallatszott, Jézus él! Jézus él!
És a választott nép az üres sír elôtt 

így csodálkozott.
Hogy lehetett élet a halálból?
Mert ôk nem fogadák el a Megváltót.
Jézusunk amikor újra eljössz a földre,
A válsztottaidban találj sokkal több örömet,
És amíg a létszám betelik,
Az az idô talán már nincs is olyan messzi.
Addig mi is zengjük Jézus él! Jézus él!
És Ô a miénk.

Jankovitsné Csereklye Éva

Húsvétra

emlékezünk
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Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô

közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni. 

Március hónapban Tahitótfalu települé-
sen 4 vagyon elleni bûncselekmény
történt. 

1 gépjármû feltörés, ahol a parkoló sze-
mélygépkocsiból egy PDA készüléket
tulajdonítottak el. Nem lehet eleget hang-
súlyozni, hogy leparkolt jármûvünkben ne
hagyjunk értéket, fôleg jól látható helyen.
A jó idô beköszöntével az elkövetôk a
kiránduló helyek parkolóinak környékén
több ilyen jellegû bûncselekményt követ-
nek el. 

Két hétvégi házba törtek be ismeretlen
tettesek, amelyek közül egy esetben
értéket nem tulajdonítottak el, a másik

esetben kisebb értékû kárt okoztak. Ezen
cselekmények felderítését nehezíti, hogy
a bûncselekmény elkövetését esetenként
több hónap elteltével észlelik. Jelen eset-
ben az egyik sértett kb. másfél éve nem
járt a hétvégi házánál. 

Különös és egyben tanulságos bûncse-
lekmény valósult meg Tahitófalu terüle-
tén. A sértett az interneten adott fel hirde-
tés, melyben a tulajdonát képezô segéd-
motorkerékpárt kínálta eladásra. Az
ismeretlen vevô kipróbálási szándékkal
„elvitte” a robogót, majd azzal ismeretlen
helyre távozott. Sajnos egyre több hasonló
jellegû bûncselekmény elkövetésére szá-
míthatunk. Az interneten jelentkezô
„vevôk” személyazonosságáról minden
esetben gyôzôdjünk meg, mielôtt bármit
átadnánk nekik „kipróbálásra” vagy elad-
nánk számukra.

Március hónapban átadásra került a Híd
üzletház. A 11-es fôúton érvénybe lépô új

forgalmi rend betartását folyamatosan
ellenôriztük. Itt szeretném megköszönni
mindazoknak, akik az életbe léptetett új
szabályokat betartották. Szubjektív véle-
ményem, hogy az újonnan kialakult for-
galmi rend átláthatóbb és biztonságosabb
lesz. Természetesen a gyalogátkelôhelyek
környezetében, valamint a megállási
tilalom alá esô területeken az ellenôrzést
továbbra is folytatjuk. 

Az elmúlt idôszakban személyi sérüléses
baleset a területünkön nem történt. Az
idôjárás egyre kellemesebbé válik, ezért az
utakon egyre több kerékpáros és motoros
megjelenésére számíthatunk. Az elkövet-
kezô idôszakban a kerékpárosok közleke-
désére hangsúlyosabb figyelmet fogunk
fordítani, különösen a kötelezô tartozékok
meglétére és az ittas kerékpározás kiszûré-
sére. 

Herdics Antal r.fôhadnagy

Mb. ôrsparancsnok

Rendôrségi hírek

Húsvét, a biztos alapon nyugvó reménység

Folytatás az 1. oldalról
Húsvétra készülünk. Az evangéliumi tör-

ténetekben ismét elénk tárul az „elsô”
húsvét megható öröme. A keresô asszo-
nyok, a csalódott tanítványok találkoznak a
Feltámadottal. Beleérzünk Mária, Péter,
János és a többiek örömébe... Bár evangéli-
umi ihletésû a múltidézésbôl fakadó öröm,
de nem több istentiszteletnyi idejû lelki
élménynél. 

Húsvét nem csak múlt, jelen is. A nagy-
pénteki szemlélôdésben nyilvánvalóvá vált
bûneink szörnyû büntetése. Az Emberfia
magára vállalta bûneinket, helyettes
áldozatként meghalt. Harmadnapra feltá-

madt. Akik hit által bocsánatot kaptak
bûneikre, vele együtt feltámadtak új életre.
A megkötözöttségektôl szabadon, meg-
békélve Istennel és emberekkel, valós tar-
talommal mondhatjuk: „... a régiek elmúl-
tak, és ímé újjá lett minden” (2Kor 5:17)
Alig kifejezhetô öröm húsvétkor a múlttal
együtt látni a jelent, és vallani: „Jézus él! Én
is vele...”. 

A jövô? Biztos alapon nyugvó remény-
ség. Krisztus elsô zsengeként támadt fel a
halálból. Mindazok, akik örülhetnek bûneik
bocsánatának, követik Ôt. A halál csak köz-
bülsô állomás. A temetôi bejáratok felirata
személyes bizonyságtétel. Feltámadunk! Ez

a keresztyének jövôképe. Feltámadunk
örök életre. Örök örömre Krisztussal és
testvéreinkkel. Függetlenül a társadalmi
helyzettôl, anyagi javaktól, lakóhelytôl...
Húsvéti örömünk egyszerre a múlt, a jelen
és a jövô. Ünnep a hétköznapokban, min-
dennapi öröm. 

Ez a húsvét mindannyiunk számára ezt a
lehetôséget kínálja fel. Legyen valóság szá-
munkra is: JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADT
ÉS ÉL! 

2011. Húsvétján
Nagy Sándor

baptista lelkipásztor

A tavasz beköszöntével indul a lovas
túrázások és családi kutyás kirándulások sze-
zonja. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány
gondolatot közzétenni, melyben felhívom a
figyelmet az alapvetô szabályokra, melyek
betartása a Szentendrei-sziget élôvilágának
megôrzése érdekében különösen fontos.

Azt hiszem, mindenki számára élményt
jelent a vadon élô állatok viselkedésének
megfigyelése, a legelészô ôzek, a csibéit
vezetô fácánok látványa. A mind szûkebbé
váló élôhely fokozott figyelemre int, hogy
óvjuk és védjük az egyre csökkenô ter-
mészetes vadállományt.

Szerencsére a törvényalkotók idôben felis-
merték ennek szükségességét, és a jogszabá-
lyok révén próbálják biztosítani a vadon élô
állatok nyugalmát.

A vad védelmérôl szóló 1996. évi LV.

törvény értelmében a vad nyugalmát min-
denki köteles megóvni, tilos a vad búvó-,
lakó-, és táplálkozási, valamint sza-
porodási vagy költési helyét zavarni.

Az erdô védelmérôl szóló 2009. évi
XXXVII. törvény ennek megfelelôen kimond-
ja, hogy az erdôben lovagolni csak az
erdészeti hatóság által kijelölt úton szabad
(amennyiben az erdészeti hatóság ilyen utat
nem jelölt ki, értelemszerûen nem meg-
engedett).

Az egyes szabálysértésekrôl szóló kor-
mányrendelet (218/1999. Korm.r.) szerint,
aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti
vagy védett természeti területen, illetôleg
vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy
kóborolni hagyja szabálysértést követ el és
30.000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.

A mi kis szigetünkön különösen fontos,

hogy a búvó-, pihenôhelyén lévô vadon élô
állatokat senki és semmi se zavarja meg,
mivel ez az állat pánikszerû meneküléséhez
vezet, melynek során a közutakat sem kerülik
el, így veszélyeztetve az úton közlekedôk biz-
tonságát. Erre sajnos számtalan szomorú
példával szolgálhatnék…

A jogszabályok citálásával nem az elretten-
tés és a fenyegetés a célom, hanem az, hogy
felhívjam a figyelmet arra, hogy a természetet
szeretô lovasok és kutyások tisztában
legyenek azzal, hogy milyen természeti
károsításokat és veszélyhelyzeteket idézhet-
nek elô magatartásukkal.

Kedves lovas és kutyás társaim!
Megértésükre és együttmûködésükre

számítok annak érdekében, hogy az élôvilág
jelenlegi állapota még nagyon sokáig fenn-
tartható legyen mindannyiunk örömére.

Köszönettel: Balogh Zoltán

Tisztelt ló- és kutyatulajdonosok!
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Idén ismét lehetôség van arra, hogy a
helyi közösségünk szolgálatában kiemel-
kedô érdemeket szerzô személyeket méltó
elismerésben részesíthessük, valamint
személyüket és cselekedeteiket példaként
állíthassuk jelenünk és az utókor elé.

Kérjük, hogy kezdeményezéseiket, ja-
vaslataikat 2011. május 15-ig a polgármes-
terhez nyújtsák be, az alábbiak figyelembe
vételével:

Tahitótfalu Község Díszpolgára cím
adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely
kiemelkedôen jelentôs munkájával vagy
egész életmûvével Tahitótfalun belül,
vagy pedig országosan, vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárul a község jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá pél-
damutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.

A díszpolgári cím évenként egy sze-
mélynek adományozható, további egy sze-
mély posztumusz kitüntetésben részesül-
het évente.

Tahitótfalu Emlékérem kitüntetés
adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak vagy állampol-
gárok közösségének, aki vagy akik a
település gazdasági, kulturális, oktatási,
mûvészeti, tudományos, közbiztonsági,
sport, egészségügyi és szociális területe-
ken – az adományozást megelôzô idôszak-
ban – kifejtett kiemelkedô tevékenység-
gel, átlagon felüli teljesítménnyel hoz-
zájárult(ak) a falu tekintélyének emelé-
séhez, fejlôdéséhez.

A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés
évente két díjazott személynek vagy
közösségnek adományozható.

A kitüntetô címek adományozását kez-
deményezheti:

• a polgármester
• települési képviselô
• a képviselô-testület bizottsága
• a településen mûködô társadalmi

szervezet, egyház, érdekképviseleti szerv.
Amennyiben magánszemélyként szeret-

nének javaslatot tenni, kérjük, keressenek
fel valakit a felsorolt személyek illetve
szervezetek közül, hogy azok támogatni
tudják kezdeményezésüket.

A javaslatoknak tartalmazniuk kell az
ajánlott személy vagy közösség pontos
adatait (név, cím), valamint az adományo-
zás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és mél-
tatását.

A képviselô-testület az elismerés oda-
ítélésérôl minôsített többséggel dönt.

A kitüntetések az augusztus 20-i ünnep-
ségen kerülnek átadásra.

Kubanek István

Tahitótfalu Község Díszpolgára, Tahitótfaluért Emlékérem 2011.

A Tahitótfalu 010/1 helyrajzi számú erdô
tulajdonostársait a Képviselô testület felhatal-
mazása alapján erdôbirtokossági társulat
megalakítására hívtam meg. A 2011. március
21-én megtartott alakuló gyûlésen a tulaj-
donostársak 44%-a jelent meg, így a gyûlés az
erdô hasznosításának módja tekintetében
határozatképtelen volt. A jelenleg hatályos
jogszabályok szerint a tulajdonostársak tulaj-
doni hányada alapján számított több mint
50%-nak szavazata szükséges ahhoz, hogy az
erdôt haszonbérlet útján hasznosítsák, míg az
erdôterület alapulvételével számított hánya-
dok alapján legalább 2/3-os szavazati arány
szükséges az erdôbirtokossági társulat mega-
lakításához.

A tulajdonostársak a közgyûlésen úgy
határoztak, hogy a megkezdett tanácskozást
2011. április 18-án 18 órakor folytatják a
korábbival azonos helyszínen.

Kérem a tulajdonosokat, hogy a közgyûlés
újabb idôpontjáról az általuk ismert további
tulajdonostársakat értesíteni szíveskedjenek.
Az egyes tulajdonosokat meghatalmazott is
képviselheti, ehhez két tanú által aláírt
meghatalmazás szükséges.

Amennyiben a jelenlévôk létszáma a fen-
tiek szerint eléri a 2/3-os többséget, úgy az
erdôbirtokosság megalakításáról, ha nem éri
el, de meghaladja a tulajdoni hányadok alap-
ján számított 50%-ot, erdôgazdasági haszon-
bérbe adásról  lehet szavazni.

MEGHÍVÓ

Az ingatlan tulajdonostársai által a Tahitót-
falu 010/1 helyrajzi számú erdô és rét meg-
jelölésû ingatlanon létesítendô – az erdôgaz-
dálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény,
valamint az erdôbirtokossági  társulatról szóló
XLIX törvény rendelkezéseinek megfelelô –
erdôbirtokossági társulat alakuló közgyû-
lésére.

A közgyûlés helye: Népház, 2022
Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A közgyûlés idôpontja: 2011. április 18-
án 18 óra.

Napirend:
1. Az alakuló közgyûlés elnökének, a jegyzô-

könyvvezetônek és a hitelesítôk megválasz-
tása

2. Döntés az erdôbirtokossági társulat mega-
lakításáról

3. A társulati névjegyzék megállapítása
4. A társulat alapszabályának megállapítása
5. A tisztségviselôk megválasztása
6. A társulat használatába kerülô erdôterület

földrészletenkénti jegyzékének elfogadása
7. A tagot megilletô társulati érdekeltség meg-

állapítása
8. Egyebek

Amennyiben a szavazatok alapján erdôbir-
tokossági társulat nem alapítható, de erdô-
gazdálkodási haszonbérleti szerzôdés köthe-
tô, úgy sor kerülhet egyes tulajdonostársak
felhatalmazására a haszonbérlô-jelöltekkel
történô tárgyalások lebonyolítására és a
haszonbérleti szerzôdés megkötésére.

Tahitótfalu, 2011.március 25.
Tisztelettel: 

dr. Pálvölgyi Tamás

önkormányzati képviselô

Erdôbirtokossági 

társulat alakuló 

közgyûlés

Évfordulók –

Április 5. – Örkény

István Születésnapja.

1912. április 5-én született Örkény Ist-
ván. Gyógyszerész és vegyészmérnöki
diplomával a zsebében az irodalom sze-
relmese lett. Novellák, kisregények és sajá-
tos egypercesek kerültek ki a tollából,
melyekbôl nem hiányzott az irónia, az ab-
szurditás és a groteszk sem. Két legismer-
tebb drámája a Tóték és a Macskajáték.
1955-ben és 1967-ben József Attila-díjat,
1973-ban Kossuth-díjat kapott. 1969-ben
Párizsban elnyerte a Fekete Humor
Nagydíját. 1979-ben hunyt el.            

Sz. J.

SZAKMAI ÖNÉRZET

Engem kemény fából faragtak!
Tudok magamon uralkodni.
Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú
évek szorgalmas munkája, tehetségem
elismerése, egész jövôm forgott kockán.
– Állatmûvész vagyok – mondtam.
– Mit tud? – kérdezte az igazgató.
– Madárhangokat utánzok.
– Sajnos – legyintett –, ez kiment a divat-
ból.
– Hogyhogy? A gerle búgása? A nádi-
veréb cserregése? A fürj pitypalattyolása?
A sirály vijjogása? A pacsirta éneke?
– Passzé – mondta unottan az igazgató.
Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott raj-
tam semmi.
– A viszontlátásra – mondtam udvari-
asan, és kirepültem a nyitott ablakon.

(Örkény István)



���� �������	�
�
�������	
���������

Közösség2 0 1 1 . Á P R I L I S

7

Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó kézmûves mestereket, ipar-
mûvészeket és képzômûvészeket szeret-
ném bemutatni. Tevékenységük sokak
számára már ismertté válhatott egy-egy
kiállítás, alkotótábor vagy kézmûves
vásár során.

Sápy László keramikus, cserépkály-

ha-készítô 

László munkáival legutóbb február 26-án
találkozhattunk az I. Dunakanyar Kézmûves
Kiállítás és Vásáron, Tahitótfalu és Szigetmo-
nostor közös rendezvényén. Szecessziós kály-
hacsempéivel elnyerte a közönségdíjat és a
kerámia kategória I. helyezését. Alkotásai
igen mívesek, szépen kidolgozottak, szob-
rászi ügyességgel formázottak.

– Valóban szobrásznak tanultam. Már
gyerekként sokat dikicseltem, fúrtam, farag-
tam, de szerettem a sportot is, vizilabdáztam.
Hatodikos voltam, amikor rajztanárom javas-
latára apám kézmûves tanfolyamra iratott
Nagyváradon. Tanultam ott festészetet, szob-
rászatot, grafikát. Leginkább a térben gondol-
kodás, a szobrászat kötött le. Tompa Mihály,
Erdély szerte ismert festômûvész foglalkozott
velem, majd tizennégy éves koromat betöltve
Vetro Artúrhoz jártam szobrászatot tanulni.
Ô volt a kolozsvári képzômûvészeti egyetem
szobrász szak mestere, úgy gondolom mai
napig attitûdje és intelmei vezetik kezeim
egy-egy munkám megalkotásainál. Cs. Erdôs
Tibor festômûvész, egyetemi dékán mûter-
mében laktam, a tetôtéri szobában, a festék
szagban, a klisék közt felébredni reggelen-
ként nagyon meghatározó élmény volt. Hó-
napokig benne éltem egy-egy feladatban,
emlékszem, amikor egy I. világháborús kopo-
nyát rajzoltatott le velünk, aminek egyik olda-
lán behatolt, másik oldalán távozott a pus-
kagolyó. Milliméterenként forgatta körbe,
mindegyik helyzet több órás rajzot jelentett.
Tizenhat évesen kezdtem aztán Nagyváradon
a Népi Iparmûvészeti Szabadegyetem szob-
rász szakát. Egyed Judit szobrászmûvész

vezetésével, három tanév után sikeres szak-
vizsgát tettem, ahol a szobrászat mellett
belekóstolhattam a kerámia alapjainak megis-
merésébe is. 

– Fiatalon jött át Magyarországra.
Tudott alkotással foglalkozni vagy a megél-
hetés más irányba vitte?

– Húsz éves voltam, amikor átjöttem nô-
véremmel, szüleim addigra már otthont te-
remtettek Vácott. Elôször asztalos mûhely-
ben dolgoztam, majd saját kerámia mûhelyt
nyitottam Pesten. Apámmal a mai napig be-
szélgetek, bár már évek óta nincs köztünk. A
váci kórházban vezetô orvos volt. Ô az igazi
mentorom és kritikusom, ha megformázok
valamit, mindig megkérdezem, mit szól hoz-
zá. Gyerekkoromban is sokat és jól irányított.
Fiatalként elborult mûvészként el tudtam
volna képzelni az életem. Apám azt mondta,
vegetálni minden élôlény tud, de mi emberek
többek vagyunk, kell magunk után hagyni
valami maradandót. Az alkotást nemcsak lét-
rehozni mûvészet, hanem eladni is. Marad-
tam tehát a kézmûves szakmánál, használati
tárgyakat készítettem és mellette Gödöllôn
tanítottam ötvösséget, fafaragást. 

– Tahitótfaluba hogyan került?
– A munkám hozott ide, de remélem, itt is

maradok. Egy kerámia mûhely alapításában
vettem részt. Századfordulós kerámiák újra-
élesztését céloztuk meg, konyhai, fürdôszo-
bai kerámiát, díszeket készítettünk. E mû-
helynek köszönhetem, hogy tudok nagyobb
léptékben, nagyobb alkotásokban gondol-
kodni. Addig apró tárgyakban gondolkod-

tam, igazán magamat tartottam kicsinek az
olyan nagy alkotásokhoz, mint egy kályha
kompozíció vagy egy teljes fürdôszoba
berendezés.

– Azért a kor elôrehaladtával is változik
az ember látóköre, egyre jobban rálátunk
az összefüggésekre, és egészében tudjuk
értékelni a történéseket, bennük saját
szerepünket.

– Mikor sétálva, kirándulva egy sárga föld-
darabért lehajolunk, majd azt jól átgyúrva és
mindezt megmintázva, mázazva és kiégetve

üzenetet továbbítunk és olykor gyönyör-
ködtetjük környezetünket, és ismeretlen
emberek közeledése és gratulációi igazolják
alkotásaink érdemeit, igazán jó érzés tölt el.
De szomorúan látom, hogy egyre kevesebb
az emberekben a munka és az igényesség
iránti alázat. A legtöbben csak másolnak, ke-
vesen tesznek hozzá az alkotásokhoz úgy,
hogy közben megôrzik a hagyományokat.
Letörve az értéket szép csomagolásba (szép
színes mázakkal) vacak anyagokból, nagyot
ígérve, a megrendelôk jóhiszemûségét ki-
használva, majd a pénzt felvéve eltûnnek.
Divat ma a minimalista stílus, de az ilyen tár-
gyak csak ideig-óráig élnek. Nincs bennük
semmi, amitôl egyediek, amitôl szerethetôek,
nem kötôdnek hozzájuk az emberek. Már-
pedig egy kályha nem néhány évre készül. 

– Nem csak kályhacsempéket, hanem tel-
jes kályhákat is készít.

– Igen, hogy teljes legyek, fontos volt szá-
momra a kályha külsô esztétikus megje-
lenítése mellett a kormos, hamus belseje is és
annak járatai és tûztere, ezért évekkel ezelôtt
kijártam a kályhás iskolát, tagja lettem a Ma-
gyarországi Cserépkályhások, Kandallóépí-
tôk és Gyártók Országos Ipartestületének.

Napjainkban részt veszek kályhás tanulók
képzésében, gyakorlati oktatóként. 

Szeretem végigkísérni az egész folyamatot,
mert akkor tudom, hogy az a legjobb tudá-
som szerint készül el. Nem egyedül learatva a
babérokat ahhoz, hogy kályháim csempéi
egységet alkossanak, pontos és precíz kom-
pozíció válhasson belôlük, ôszinte köszönet-

tel tartozom apósomnak, Dudás Sándornak
és barátomnak, Rácz Gábornak lelkiismeretes
munkájukért. Ôk adnak lelket a végkifejlet-
nek. Úgy érzem, most jutottam el oda, hogy
abból élek, amit szeretek. Remélem, hogy az
utódaim is szívesen kihúzzák magukat, mikor
évek múltán szóba kerül munkám hagyatéka,
és legalább annyi jóérzéssel gondolnak rám,
mint mai napig jómagam Édesapám tanító
szavaira. 

Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezô

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
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Tahitótfalu lakosai az elmúlt századokban
szinte együtt éltek Vác polgáraival, az ottani,
évente többszöri állat- és egyéb vásárok, a
hétköznapi élethez szükséges eszközök-szer-
számok vásárlása, a piacozás, az iskolába járások
és még sok-sok más dolog okán.

A legutóbbi idôkig szinte mindenki tudott
valamit a „hét kápolnai csatáról”. Hogy ez az
ismeret pontosabb legyen, hogy ez a kötôdés –
bár láthatóan gyengül – ne gyengüljön, úgy
vélem, hasznos lehet megismerni a váci csata
eseményeit hiteles forrásból, egy résztvevô
szemtanú, Görgey segédtisztjének leírásából,

Karsa Ferenc (kinek leszármazottja, – Karsa
Bulcsú ôrnagy – a helyi református temetôben
pihen) „Szabadságharcos Napló” c. könyvébôl:

A váczi csata

„Április 9-kén pitymallatkor felkerekedtünk,
erdôk s homok-halmokon K.hartyánon (ahol
éppen nagyban folyt az öntözködés) Hét
Kápolnán át, Vácz alá közeledtünk. Vácz déli
végén elterülô síkságra értünk el, a mikor
Damjanich megkezdi az ütközetet. Az 1-sô
hadtest 2/3 ada a Verôcei úton sietett Váczot
megkerülni, de Dezsewffy osztály pedig mint
tartalék 3-ik hadtest után igyekezett. Klapka a
megkerüléssel elkésett, igazában a Damjanich
türelmetlen hevessége miatt nem volt rá ideje.
Damjanich rövid de szerfelett heves ágyúzás
után a 9.h.z.aljat egy z.alj Váczra és Visoczky
lengyel légióját az ellenség centruma ellen
szuronyra küldi. A vasút-töltések mögött
ólálkodó ellenség a három zászlóaljat vissza löki
– de abban a pillanatban más három z.alj köztük
a 3-ik újfent rohannak. Az ellenség a tömörült
támadás láttára, erejét azon a ponton egyesíti, s
az elôre törô hat magyar zászlóaljat megint visz-
sza veti, s egészen az ágyúk oltalma alá szorítja.
Ekkor a Dessewffy hadosztály két ütege, Vidics
és Lapinszky elôre hajt belekeveredik a csatába,
s Damjanich iszonyú löveg harcot kezd – amit
az ellenség bôszülten viszonoz – a tartalékot a
csatavonalba rendeli és az egész 3.hadtestet
rohamra küldi.

Földváry Károly alezredes a 3.z.alj parancs-
noka a roham oszlopok élére áll: a lengyel
légióhoz ugrat, kezébe veszi zászlójukat s
lelkesítô szavak mellett elôre akarja ôket vinni A
lengyel zászlótartó gorombán kiragadja a zász-
lót a Földváry kezébôl és a lengyelek azt mond-
ják: mi nem megyünk menjenek a magyarok.
Földváry akkor a 9.z.alj eleibe áll, s a roham
megindul. Földváry alól kilövik a lovat, a roham
oszlopok meghôkölnek. – Földváry újfent lóra
kap, a zászlóaljak elôre tolakodnak, a vezér alatt
ismét felbukik a ló a zászlóaljak ismét vissza for-
dulnak. – Most már Damjanich a Dessewffy
osztályt is elôre küldi s a rohamot mind addig
erôszakolni rendeli, míg nem sikerül. Földváry
és Kiss Pál alezredesek zászlóaljaik élére állanak
s a hídra törnek. Eget verô ordítással rohannak
utánnok és oldalt a zászlóaljak. A 9.és 3.z.aljak

mint a vihar zúdulnak a hídra, mellettök a
Schwarzenbergek a tôtéseknek, elseprik a
makacs elszántsággal viaskodó ellenséget. A
többi zászlóaljak ellepik a vasút töltését és a
patak partját s szuronyaik elôl rendetlen futás-
ban menekül az ellenség a városba….Görgey a
lengyeleket hátra parancsolta, s az üldözés foly-
tatását elrendeli. Váczon még egyszer össze
szedte csapatát Götz császári vezér, – de az
utána rohanó honvédek szuronyai az utcák és
házak búvóiból is kipiszkálják. Götz elesik, s
holtteste ágyúi lôszer szekerei a gyôztes hon-
védek kezeibe kerülnek. – Váczot elöntötte a
magyar sereg, minden utcán, kertek alatt höm-
pölygött elôre. Mi kertek alatt siettünk meg-
kerülni a várost. Bent sûrû tüzelés, csatazaj. A
város északi végén, két század futásnak eredt
határ ôr gyalogosnak álltuk útját. Láttunkra fegy-
vereiket elhányták, s úgy vártak ránk.  Tisztjeik,
az egykor velök az Ottokáni zászlóaljban
(Ottocsáci, a cs.kir.2 horvát határôr z.alj, ill
ezred) szolgált Kalbász Kajetán századost megis-
merték s oltalma alá helyezkedtek. Nem volt rá
szükség, mert biz a honvéd soha egy foglyot se
bántott.

Az ellenség vesztesége halottakban felülmúl-
ta az ezret, azonkívül foglyok és sebesültek. A
roham oszlopok is sokat veszítettek. A
Dessewffy osztály minthogy csak a csata utólján
avatkozott be, alig néhány embert. A nap hôse
Földváry Károly, ôt illette a gyôzelem babérja.
Az egész hadjáratban nem volt ilyen heves és
erôs ágyú-harc mint Vácznál. A két küzdô sereg
közt elterülô gyepes legelô a szó szoros
értelmében borítva volt ágyú golyókkal, úgy
hogy néhol egy kis hepe-hupás helyen 10-12
ágyú össze gurult golyót számoltunk meg. A
váci gyerekek pedig az 5 garas reményében, az
ütközet alatt is szedték össze a golyókat….

(El tudnám képzelni, hány mai váci polgár
oldalát fúrná a kíváncsiság: vajon ott lehetett
valamelyik felmenôje a golyóbis gyûjtôk
között?)A Klapka megkerülô mozdulatának
csak az az eredménye volt, hogy egy lovas csa-
patot a Dunának szorított. A volt osztán a ló –
pedig vólt egy – a melyik lovasával a hátán, a
Dunát át úszta… A váci ütközetben megint lát-
tuk a fehér templomi, jarkovaci (Délvidék, ma
Szerbia. G.SzI.) szolnoki, t.bicskei hôsöket, szé-
gyen nélkül ismertük el azt a vitézi felsôbb-
séget, amelyben fölöttünk állottak.

…Míg bent a fôhadi szálláson a vezérek
mulattak, a 3.hadtest Váczon és Vácz elôtt
táborozott. A tábor tüzek vörös fénnyel vilá-
gíták meg a várost és környékét. Zászlóaljunk a
verôcei szôlôkbe elôörsre húzódott.”

Karsa F. Véleménye szerint ez a váci csata volt
a szabadságharc legvéresebb ágyú csatája.

Karsa Ferenc emlékezetébôl a váci csata imí-
gyen üzen a jövendônek: …”Vácz vértôl párol-
gó utcái, hová a honvéd saját vérével írta föl a
magyar név halhatatlanságát, dicsôségét…”arra

kell, hogy késztesse úgy a váci polgárt, mint
minden magyart, ne feledje: „A haza minden
elôtt!” 

Szívleljük meg követendô példaként val-
lomását:” Sokat nélkülöztem – szegény voltam,
- de megelégedtem avval a földmíves ember
fáradságos verejtékes kenyerével, a melyet csak
a függetlenség érzete fûszerez, de meg-
gyôzôdésemet, elveimet se a németnek, -– (a
mai magyarnak kiknek még?) – se a változó
körülményeknek, soha fel nem adtam. Ez az én
büszkeségem”.  

Jogos büszkeség.

II. rész – Váczi csata

„1849. július 15.-én kora reggel Váczon túl
megdördülnek az ágyúk. Az elôcsapat harcba
keveredik, s az 1.hadtest siet a csatába, délután
már a 3.hadtest is a sorban áll. A hadsereg
podgyásza, élelmi szerei, meg az a soknak is sok
menekülôk szekértábora, a 7. hadtest fedezete
alatt, a marosi szorosból kifelé a Duna parton
húzódó országúton mozgott Vácz felé. A Duna
túlsó partján osztrák ôrjáratok kísérik szemmel
a 7. hadtest járatát, s félô hogy egyszer csak
ágyú harcot kezdenek a hadtest ellen…
istenkísértés zavara (a polgári menekülôk miatt)
közt éjszaka érkeztünk Toronya mellett a nógrá-
di völgy torkolatához…16.-án délben Vácz felôl
az ágyúk szakadatlan moraja hallatszott…kétség
és remény közt csendesen  lépésben hajtottunk
Vácz felé…egy vágtatva iramodó huszár ér hoz-
zánk: vissza Toronyára. Váczon kimondhatatlan
a zavar,  a menekülôk szekerei az egész várost
ellepték, se ki, se be. Estére kelve kétségbe
esett futó polgárok érkeztek, cipelve síró-rívó
gyermekeiket, ott hagyták lovaikat, szekereiket,
gyalog menekültek…szegény túl a dunaiak!!
Elfoszlott reményük – megsemmisült a had-
seregbe helyezett bizodalmuk, összetört a haza
jövôjéhez szôtt erôs hitük. 17.-én megindultunk
a nógrádi szoros felé..ezen a napon a muszkák
megtámadták az 1-sô hadtestet, és csak a 3-
hadtest vitézségének köszönhetô hogy a
muszkák Váczot el nem foglalhatták…a had-
sereg Rétságnak fordult…” 

Ettôl kezdve a magyar szabadságharc katonai
eseményei fölött megjelent a már  nemsokára
bekövetkezô világosi tragédia  szelleme. 

– Néhai Nagyházú László említi emléki-
rataiban, hogy a váci csatában részt vett oroszok
közül hárman átjöttek a szigetre.(Az a második
váci csata volt. GszI.) A tótfalusi legények úgy
eltüntették ôket, hogy senki sem tudja azóta
sem, mi történt velük. Ezért a falunak ökröket
kellett küldeni kiengesztelésül a cáriaknak.

– Úgy 20 évvel ez elôtt, a helyi református
templom olajkazánjának alapozásakor a temp-
lomon belül a járószint alatt találtak egy bajné-
tot. (A puska végére tûzött, közelharcban
használt bajonett, vagyis: szurony.) Csörgi
Sándor, és más idôsek szerint ez a bajnét a váci
csata után került oda. 

Írta, ill. közreadja (Karsa Ferenc utódainak

jóváhagyásával): G. Szalai István, 2011.március

A váci csata, 1849. április 9.
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Márciusi számunkban közöltük a szomorú
hírt, hogy 93 éves korában, Angliában
meghalt Unger Ödön. 

A sikeres jogász szenvedélyes mûgyûj-
tôként létrehozta a világ egyik legnagyobb
iszlám mûvészeti magángyûjteményét.
Emigráns magyarként hosszú élete során
folyamatosan, munkájával és sok millió
forinttal segítette több budapesti múzeum
mûködését. 

Gyûjteményérôl 2010-ben Martin József-
tôl jelent meg egy szép kiállítású könyv,
Iszlám mûvészet, Unger Ödön világhírû
gyûjteménye címmel. A Könyvben a szerzô
egy 2007-ben készült riportban mondatja el
röviden Unger Ödönnel élettörténetét.

Az 1944-45-ös években, a háború alatt és
közvetlenül utána Budapesten átélt
szörnyûségekrôl beszélgetve került szóba
Tahi:

„– Mi történt a háború utolsó sza-
kaszában?

– A németek egy napra letartóztattak,
mert valaki feljelentett. Érdekes módon,
amikor Angliába jöttem ’48-ban, egy volt
oxfordi barátom meglátott az utcán, s így
kiáltott fel: 

– Edmund, hát Te élsz?  – Én meg vissza-
kérdeztem: – Miért ne? – Kiderült, hogy Ôt
Norvégiába küldték a Gestapo-iratokat
tanulmányozni. És ott megtalálta az én halá-
los ítéletemet… Ami a letartóztatást illeti
’44 májusában egy napra bevittek, nagyon
udvariasak voltak, kikérdeztek egy svábhe-
gyi villában, aztán elengedtek. Másként zaj-
lott a másik „kalandom”: ’45-ben az And-
rássy út 60-ban találtam magam, ide már a
kommunisták vittek be,… csúnyán össze-
vertek, nem tudtam járni, gumibotokkal
ütötték a talpamat. Május 28-tól augusztus
6-ig tartottak fogva… Hatvanan voltunk egy
szobában… Hogy’ szabadultam? A
feleségem elment Ries Istvánhoz, a szo-
ciáldemokrata igazságügy-miniszterhez, és
ötven Napóleon-aranyért kiszabadított.
Amikor Tahiba mentem s a parasztoknak
elbeszéltem, mi történt velem, egyikük
megjegyezte, a nagyságos úr sok mindenen
keresztül ment, még az anyja p…-n is…

– Nem akart akkor azonnal elmenni, a
szörnyûségek után?

– Marasztalt az Astoria, meg Tahi, s vol-
tak más házaim is. Nem akartam menekült
lenni, egy fillér nélkül. 

– Akkor beszéljünk Tahiról. 
– A birtok összesen 40 hold volt, 17 a

vincellérház körül, s 23 hold vette körül a
másik házat. Két patak között, nagyon
védett helyen, eleink így védekeztek az ele-

mek ellen, nekünk meg fûtési szempontból
bizonyult kedvezônek… S mindkét háznak
nagyon hosszú, alagútszerû pincéje volt.
Ott tárolták a bort, s az elsô világháború
idején orosz katonaszökevények laktak ott
anélkül, hogy gyanítottuk volna. Ezt mesél-
te apám. 

– Meddig tartott a borászat? Még Ödön
bátyám felnôtt korában is volt szerepe?

– Nem, a szôlôt a filoxera az 1870-es
években tönkretette… Tahit az 1804-ben
elhunyt Heusler Sebestyén nevû ôsöm
vette meg, akinek a mai Váci utcában
fogadója volt. A hét választófejedelem jó
hírnévnek örvendett, itt szállt meg például
II. József császár, vendégeskedett itt József
nádor is. Eredetileg a birtok tulajdonkép-
pen arra szolgált, hogy a fogadót borral
ellássa…

– Mennyi idôt töltött itt?
– Anyám 1943-as halála után Pócsme-

gyert átengedtem a Berczelly-fivéreimnek,
s én Tahiban maradtam. Persze Pesten lak-
tam, de például ügyvédjelölt koromban, ha
lehetett, Tahiban töltöttem a nyarat, s
miután 1945 áprilisában megnôsültem,
sokat laktam ott… Az Astoria államosítása
után, egészen a ’48-as kivándorlásig fele-
ségemmel sokat idôztünk ott. Féltestvérem
Unger István fiatalon, 29 éves korában halt
meg 1934-ben. Az Astoria felét… Tahitót-
falu községre hagyta. A Tahit Tótfaluval
összekötô hidat… a háború alatt fölrobban-
tották. Fontos volt, hogy mielôbb helyreáll-
jon a közlekedés, de az államosítás miatt
már nem hozott jövedelmet a szálloda.

Ezért elmentem egy küldöttséggel Gerô
Ernôhöz, hogy kölcsönözze nekem ezt az
összeget, amit én visszajuttattam a köz-
séghez. Ôk pedig soron kívül helyreállítot-
ták a hidat…   

– Amikor eljöttünk, a ház ott maradt, a
községé lett, de sok minden eltûnt, persze
kárpótlást nem kaptunk…Néhány Pollack-
bútor a másik házban megmaradt…A legfáj-
dalmasabb az elsô tavasz volt külföldön,
Tahi nélkül. ’49 tavaszát borzasztónak
éreztem. Tudod, Tahiban lehetett a sárgari-
gót, a madarakat, a patak csobogását hal-
lani. Minden hiányzott, a hangyadombbal
teli kert, a lepkék, imádtam az egészet, egy
valóságos kis paradicsom volt. Tahi el-
vesztése nagy fájdalmat okozott nekem.
(Hosszú csönd után térünk vissza a
témára.)  

– Tahihoz tartozik még, hogy tavaly szep-
temberben lett kész a kápolna. Itt van
eltemetve szépapámnak, Pollack Mihály-
nak a lánya, Magdolna, az ô férje, Pfeffer
János, aki képviselô volt, valamint a lányuk,
az én nagyanyám, az Unger-nagyapám,
aztán nagynéném, Szmrecsányi Györgyné
és férje. A fivéremnek, Unger Istvánnak az
volt az akarata, hogy ne ide temessék,
hanem a kripta körüli kertbe. Nekem sok
bajom volt mindezzel. Az elsô háború alatt
az oroszok kinyitották a kriptákat…
Amikor elôször lementem, apám koponyá-
ját láttam meg, vodkás poharakat talál-
tam… Szóval rendbe kellett hozni. Csiga-
lépcsôn lehetett lemenni a temetkezési
helyre, s arra az elhatározásra jutottam, ezt
befalaztatom… Nagyon szépen rendbe van
hozva… Richard fiam látta, s meg volt
elégedve, most 130-140 évre megint rend-
ben lesz… A család többi tagjai kint fek-
szenek, a kápolnán kívül…Tahitótfalu pol-
gármestere, Budai Mihály – aki jó barátom
– megígérte, hogy egyik embere szemmel
tartja a kápolnát és a környékét. Régi tót-
falusi család, sokukat ismertem, szinte töb-
bet tudtam a családjáról, mint ô maga. Van
egy kép a Nemzeti Galériában, az a címe,
Szüret Vác környékén. Canzi Ágost Elek
festette. Nekem van itt egy másolatom.
Ennek pedig a következô a története: 1859-
ben dédapám hívatott egy festôt, aki lefes-
tette az akkori szüret összes résztvevôjét…
A tahi kis ház van rajta. Apám erre a litográ-
fiára ráírta minden szereplônek a nevét…
Gyermekkorom otthoni helyszínei közé tar-
tozik még Kalocsa, ahol sok nyarat töltöt-
tem, de az igazat megvallva úgy emlékszem
erre, hogy az Tahi után szinte sivatag volt
nekem.”        

Unger Ödön 1948-tól külföldön élve, a
világot angol állampolgárként megismerve,
megôrizte magyarságát, anyanyelvét és
megôrizte emlékeit Tahiról is.   

Budai Mihály

Unger Ödön Tahiról



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 1 1 . Á P R I L I STörténelem,  természet

1 0

Fehér gólya (Ciconia ciconia), más
néven: eszterág v. cakó, gagó, koszta. Napi
mintegy 400 km megtétele után március
végén érkezik meg hozzánk ez a 93-99 cm
nagyságú, a gólyafélék családjába tartozó,
közismert és kedvelt madár, mely a mocsa-
rakat, vizenyôs réteket és legelôket szereti. A
tavasz elôhírnökének tartják, s az elsô madár
érkezése eseményszámba megy. 

A fehér gólyához számos néphit tartozik. A
németek szerencsehozónak, a kínaiak a
hosszú élet szimbólumának tartják. Utóbbi hit
valószínûleg a fészekhûségén alapszik, mert a
gyûrûzések szerint bár a gólyák viszonylag
hosszú életûek, kevés éri meg a 20 évet.
Életük elsô évében a fiatalok mintegy 55 %- a
elpusztul. A magyar ember is a sajátjának
érezi. Már egy 1585-ös írásban is szerepel góila
néven, de tudjuk, hogy már régebbi a mítosz,
miszerint a gyermeket a gólya hozza. A néphit
alapja indogermán, a születendô gyermek egy
túlvilági mocsárban vár a születésre, ahonnan
a gólya halássza ki és viszi a bölcsôbe. 

Az 1990-es évek derekán 4500 pár gólyáról
készülhetett hazánkban feljegyzés. Ezek mint-
egy 60 %-a villanyoszlopon költött, s a fészek-
tartó állványok kihelyezésével arra számítot-
tak, hogy ez az arányszám tovább növekszik. 

Érdekes jelenség, hogy a vonulásra össze-
gyülekezett gólyák esetenként megölik a
gyengébbeket, amelyek csak hátráltatnák a
csapatot. Az ilyen véres jeleneteket a néphit
gólyaítéletnek tartotta. 

Nálunk áprilisban fog a költéshez, és ebben
az idôszakban szívesen veszi az ember közel-
ségét. Elôbb a hímek érkeznek, rendbe hoz-
zák az elôzô évi fészket, s izgatottan várják a
tojójukat. Gyakran elôfordul, hogy hívatlan
fészekfoglalókkal véres harcban kell a hímek-
nek visszafoglalni a megszokott fészket. 

Az élôhely csökkenés miatt a hazai populá-
ció is rohamosan csökken. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
1980-at, 1981-et és legutóbb 1994-et is a fehér
gólya évének nyilvánította

A sorozat szerkesztôje: 

Sirkó-Németh Mariann

A hónap madara

Írásommal szüleinkre szeretnénk emlékezni
születésük 100. évfordulója alkalmából. Ehhez
az emlékezéshez azonban vissza kell menni az
idôben. Édesapám, Bécsi István Debrecen,
Szeged és Beregszász szolgálati helyei után
1944-ben lett a Szigetmonostori Református
Egyházközség lelkipásztora. Nehéz, háborús
idôk voltak akkor. Bizonyságul álljanak most itt
az Ô visszaemlékezésébôl kiemelt részletek:

„Községünk 30 km-re fekszik Budapesttôl és
így a bombázások minden izgalmát és rette-
netes voltát átéltük. Légiriadó esetén a lelkész-
lak boltozatosan öreg pincéje szolgált óvóhe-
lyül megrémült szomszédaimnak is. Aknák,
lövedékek röpködtek felettünk. Istentisztelet
alatt sokszor elhallgatott az ének, de jött a
gyülekezet és várták az Igét.

Községünkbôl sokan a szentendrei révnél
dolgoztak, hogy hidat verjenek a jeges Duna
fölött. Váratlanul német légitámadás érte a téli
éjszakában dolgozókat és hozták a sebesül-
teket a parókiára. Legsúlyosabban Kata Zsig-
mond sérült meg, aki ott vérzett el az én fekhe-
lyemen. A gyülekezeti munka pedig megsza-
kítás nélkül folyt tovább. Vasárnaponként
istentisztelet végeztével kijöttek az Úrasztala
köré azok, akik harcoló kedveseikrôl az elmúlt
héten hírt kaptak, de jöttek könnyes szemmel
azok is, akik hetek vagy hónapok óta kétségek
között éltek.”

Ôrzöm azt a képet, melyen Édesapám és
hívei körülállják a szekeret. Midenki szomorú,
mert a templom egyik harangját hadi célokra
oda kellett adni. A szekéren a virágokkal
feldíszített harang van…Elkísérték a falu

határáig. Ismét idézem Édesapámat:
„A gyülekezet tagjai hálájukat, Isten meg-

ôrzô szeretetéért két nagy dologban mutatták
meg. Az elsô volt, hogy önkéntes adakozásból
csináltattunk 660 méter dróthálót és bekerítet-
tük a temetônket. A másik pedig az orgona
felállítása. A megtett útra visszanézve, azt
mondhatom: Uram, köszönet mindenért.”

Édesanyám Dóry Emilia 1940-ben a Kiskun-
ságból, Szabadszállásról került Szigetmonostor-
ra. A Kecskeméti Református Tanítónô Képzô-
ben a diploma mellett az orgonálás mûvészetét
is elsajátította, és ô orgonált a monostori temp-
lomban. A fiatal lelkipásztor és a szép tanítónô
megismerkedésük után 1945-ben a szabadszál-
lási református templomban kötött házasságot.
Egész életükben hûséges segítôtársai voltak
egymásnak. Most emléksorokat idézek Édes-
anyám egyik kedves tanítványától:

„Ô fogta meg apró kezünket, hogy a ceruza
vonala betûvé formálódjék, hogy fejünkben
fészket rakjon a sokféle „tudomány”. Ô simo-
gatta meg kócos fejünket, simogatta meg fed-
dôn vagy bátorítóan…Úgy tanított, hogy
nevelt, tanított és nevelt a szülôi tiszteletre, a
szülôföld és a haza szeretetére, az istenben
való hitre. De tanított és nevelt életével is.
Maga volt a jóság és a szigor, a szeretet és
megértés, a céltudatosság és a szorgalom, több
generációs monostori gyermek pedagógusa.
Nem csak tudása legjavát tanította, hanem a
legnagyobb felelôsségtudattal nevelt ember-
nek, magyarnak. Ezt a felelôsséget hordozta és
sugározta ki magából ott, a gesztenyefák zöld-
jében fehérlô templom szomszédságában, de

családjában és környezetében is.”
Édesapám nyugdíjba menetele után elhagy-

tuk a szeretett parókiát. Velük s testvéremmel,
Sárikával Tahiba költöztünk az ôsi Bécsi házba.
Hiányzott Szigetmonostor…Úgy éreztük azon-
ban, hogy az itt élô emberek és a gyülekezet
befogadott bennünket. Apai ágon volt kötôdé-
sünk Tahitótfaluhoz. Nagyanyám Liptay Eszter
és dédnagyszüleim Gille Erzsébet és Liptay
András e községbôl származtak, s itt nyugosz-
nak temetônkben.

Édesapám sem szakadt el szép hivatásától.
Január elsô vasárnapján Ô hirdette az Igét s
egyéb alkalmakon, például az ökumenikus
imahéten is sokszor szolgált. Dr. Ecsedy Ala-
dár, Fónagy Zoltán esperes urakkal és Szikszai
János nagytiszteletû úrral jó barátságban és
munkakapcsolatban volt. Édesanyánk a helyi
óvoda élelmezés vezetôje volt, és nagy kéz-
imunka tudását szívesen adta át. Lakásunkat
díszítô gobelinjei, díszpárnák, csipkék sokasá-
ga dolgos, ügyes kezének munkái. Tanítványai
közül többen élnek e településen. Nagy tiszte-
lettel és szeretettel gondolnak rá, úgymint
B.Csereklye Józsefné Kiss Juliska, Tóth László-
né Gyôri Zsuzsi, G. Szalai István és még sorol-
hatnám.

Isten iránti hálával írtam ezt az emlékezést,
megköszönve életüket, életünket és hiszem,
hogy ezzel a pár sorral ezt üzenik nekünk:

„Ami bennem lélek, veletek megy
Ott fog köztetek lenni.
Mindig megtalálsz virágaid között
Mikor elhervadnak.
Megtalálsz a falevélben, mikor lehull.
Meghallassz az esti harangszóban
Mikor elenyészik…” (Jókai Mór)
Noha a temetôkertben nyugosznak, de „A

SZERETET SOHA EL NEM FOGY”. Bécsi Éva

„Az igaznak emlékezete áldott”

(Példabeszédek könyve 10,7)
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2011. március 15. alkalmából kitüntetett
fiataljaink, akik kiérdemelték a „Tahitót-
faluért Ifjúsági Díj”-at

A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány” kuratóriuma a 2005-ös évben díjat
hozott létre –Tahitótfaluért Ifjúsági Díj néven
–, melyet minden év március 15-e alkalmával
olyan diákok kaphatnak, akiknek kimagasló a
tanulmányi eredményük, és emellett a sport,
a tudomány, vagy mûvészet területén is
sikereket értek el, ezzel öregbítve Tahitótfalu
hírnevét.

Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel fa-
lunk lakóinak és korosztályuknak elismerését
kiérdemeljék és követendô utat mutassanak
kortársaik számára. 

A kiválasztásban megkértük iskolánk tan-
testületének véleményét is. Az iskola testü-
lete – a 2011-es évben – 3 diákot javasolt ala-
pítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági Díjra.

Az alapítvány a kiválasztott 3 diák részére
átad egy-egy:
• „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô

oklevelet
• 10000 Ft-os könyvutalványt és 
• Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített

kis ezüst falucímert. 
A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átadásával

köszöntjük diákjainkat, akik a legkiválóbbak
voltak:

Greff Dorina
Dorina nyolc éven keresztül kiemelkedô

tanulmányi eredményt ért el, magatartása,
szorgalma példamutató volt, személyisége

osztályközösségének meghatározó tagjává
tette.

A nyolcadik év végén angol nyelvbôl alap-
fokú nyelvvizsgával ballagott el.

Kívánjuk Neki, hogy középiskolájában
hasonló módon állja meg a helyét, ezzel öreg-
bítve iskolánk, községünk jó hírét.

A tanuláshoz való hozzáállása, szorgalma,
magatartása példaképül szolgálhat falunk
diákjainak.

Ecker András
András nyolc éven keresztül kiemelkedô

tanulmányi eredményt ért el, magatartása,
szorgalma példamutató volt, személyisége
osztályközösségének meghatározó tagjává
tette. Sikeres nyelvvizsgát tett angol nyelvbôl.

Kívánjuk Neki, hogy középiskolájában
hasonló módon állja meg a helyét, ezzel öreg-
bítve iskolánk, községünk jó hírét.

A tanuláshoz való hozzáállása, szorgalma,
magatartása példaképül szolgálhat falunk
diákjainak.

Kívánjuk Neki is, hogy állja meg a helyét

középiskolájában, legyen sikeres tanulmányi
munkájában, ôrizze meg szorgalmát, kitar-
tását.

Kecskés Szulamit
Szulamit szorgalma, kitartása, tanulmányi

eredménye osztályközösséget formáló, segítô
egyénisége elismerésre méltó.

Kívánjuk Neki, hogy középiskolás, késôbb
felnôtt korában is ôrizze meg nyitottságát,
szorgalmát, emelje tudásszintjét és érjen el
hasonló sikereket.

Még egyszer gratulálunk a kitüntetett fiata-
loknak és kérjük, hogy töretlenül folytassák
további munkájukat maguk, szeretteik,
hazánk és falunk javára. 

Végezetül, köszönetet mondunk iskolánk
tisztelt tanárainak, nevelôinek, az iskola min-
den dolgozójának, és a kedves szülôknek is
azért, hogy áldozatos munkájuk eredménye-
képpen, minden évben lehetôségünk van
kiemelkedô tehetségû és tudású fiatalok
megjutalmazására és példaképül állíthatjuk
ôket falunk fiataljai elé. Legyünk rájuk nagy-
on büszkék.

Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas
kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék lesz a
letéteményes.

A díjátadásban részt vett apró kis segítôink
Vaczó Zsuzsika, Vaczó Mártika, Princz Jana
voltak. Kedves munkájukat köszönjük.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

kuratóriuma nevében

Takács Györgyné

Tahitótfaluért Ifjúsági Díj

„Csak azt tudom irányítani és uralni,
aminek tudatában vagyok. Aminek nem
vagyok tudatában, az engem irányít”.

Sir John Whitemore  

Az asztrológia nem azonos az újságok,
rádiócsatornák vagy egyes internet oldalak
asztrológia megközelítésével, hanem egy
több ezer éves tudomány, melynek
nyomait már az ókori Mezopotámiában is
fellelték, és történelmi korszakokon átíve-
lôen a mai napig használják szerte a világ-
ban. Talán kevesen tudják, de a világ vezetô
politikusainak is vannak asztrológiai tanács-
adóik. A társadalmi kérdéseket megelôzve
azonban nyilván mindenkinek a saját sorsa
jut eszébe, ha ezt a szót hallja. 

Az asztrológia egyrészt összetett és
bonyolult, másrészt letisztult és egyszerû
logikai- és szimbólumrendszer, amely
képes az egész univerzum mûködésének
leírására, és útmutatást adhat az egyéni sor-
sok útvesztôiben is. 

Olyan horoszkóp nincs, mint ahogyan
olyan sors sincs, ami gondoktól teljesen

mentes életet vagy tökéletes harmóniát
mutatna, tehát valamiben minde-
gyikünknek kell még fejlôdnie, ezért szület-
tünk erre a világra. A horoszkóp egy tér-
kép, amely segít eligazodni a fejlôdés útján,
egy olyan önismereti eszköz, melynek
tanulmányozásával választ kaphatunk
kérdéseinkre.
– Vajon milyen feladataim voltak, vannak

és lesznek még az életem során? 
– Mit tartogat számomra a jelen és a jövô? 
– Hogyan tudnék szeretetteljesebb kapcso-

latot kialakítani partneremmel, vagy ha
egyedül élek, akkor párt találni? 

– Miért van az, hogy folyton ugyanolyan
típusú akadályok keserítik meg minden-
napjaimat? 

– Hogyan tudnám a gyereke(i)m nevelése
során felmerülô problémákat kezelni? 

– Milyen lelki és szellemi háttere van
betegségeimnek, és hogyan gyógyulhat-
nék meg a legeredményesebben? 
Még folytathatnám a kérdések sorát, de

kedvcsinálónak legyen elég egyelôre ennyi.   
A tanfolyam anyaga ötvözi a hagyo-

mányos és modern szemléletet, az oktatás
önismereti-pszichológiai irányultságú. 

A kurzus elsô felében az asztrológia alap-
jait tanuljuk meg, a jegyek, házak, fény-
szögek, bolygók jelentését. Ez a tudás azok-
nak elegendô, akik szeretnék egy kicsit
mélyebben érteni az asztrológia mûködé-
sét, és saját, esetleg közeli hozzátartozóik,
barátaik horoszkópját elkészíteni és lega-
lább alapszinten értelmezni. Aki úgy érzi,
hogy számára ez megfelelô, az ezen a pon-
ton abbahagyhatja tanulmányait. 

A tanfolyam második felében a horosz-
kóp mélyebb szintû elemzése, valamint az
asztrológia speciális területei kerülnek
sorra,  így pl. két horoszkóp  összevetése
(szinasztria), mely az emberi kapcsolatok
(párkapcsolat, szülô-gyerek kapcsolat,
üzleti kapcsolat, stb.) mélyebb megértését
teszi lehetôvé, az egészségügyi asztrológia,
amely a betegségek lelki hátterével és
asztrológiai analógiáival foglalkozik, vagy a
prognosztika, amely a jövôben rejlô lehetô-
ségek megismerésében segít.  

Ha kész az önismeret útjára lépni, ha a
fenti kérdésekre szeretne választ kapni, je-
lentkezzen bátran! (részletek a plaká-
tokon) 

Asztrológia tanfolyam indul a Faluházban
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Napjainkban egyre több a mozgásszervi
problémákkal küszködô, hátfájós, derékfájós,
váll-, vagy nyakfájós ember, sok a tartáshibával
rendelkezô fiatal. Elsôsorban az ô igényeikhez
alkalmazkodva épült ki a gerincjóga rendszere.

Ez egy olyan modern mozgásterápia, amely a
jóga teljes eszköztárát felhasználva, mindenki
számára végrehajtható, biztonságos, az anatómi-
ai alapmozgásokra épülô gyakorlatsorokat kínál.
Célja a fizikai test és az idegrendszer egész-
ségének helyreállítása, elsôsorban a testtartás
javításával. Minden testhelyzetben különösen
nagy hangsúlyt fektet a gerinc egészének
védelmére. Elsôdleges szerepe a megelôzés
(prevenció), de hatékonyan támogatja a gyó-
gyulást elôsegítô folyamatokat is (rekreáció).
Szisztematikusan átmozgatja az egész testet, har-
monikusan erôsíti és nyújtja az izomzatot, növeli
az ízületi hajlékonyságot. Fejleszti a testtudatot,

jótékony hatással van a test összes felépítô folya-
matára (emésztés, keringés, hormonháztartás).
Tudatosítja és segít elsajátítani a helyes légzést,
remekül oldja a stresszt, javítja a relaxálásra való
készséget, növeli a fizikai és pszichikai teher-
bírást. Ellenjavallata, káros mellékhatása nincs.

Gerincjóga órákon nincs kitekert pózban
ülve meditáció, nincsenek nehezen kivite-
lezhetô ászanák, viszont van nagyon alapos
bemelegítés, azt követôen erôsítô-nyújtó-lazító
gyakorlatok, légzô gyakorlatok és az órát
mindig egy jólesô 10-15 perces relaxáció zárja.

A gerincjóga kifejezetten ajánlott korhatár
nélkül mindenkinek, aki vonzódik a jógához, de
még nem próbálta, vagy aki csak a fájós hátára,
merev izmaira keres gyógyírt, esetleg tartás-
hibáin szeretne javítani, vagy csak egyszerûen
szeretné idônként biztonságosan átmozgatni az
egész testét. Fontos azonban kihangsúlyozni,
hogy a jóga nem kizárólagos gyógymód, a jóga-
oktató nem varázsló, még csak nem is gyógyító,
csupán elôsegítheti a gyógyító folyamatokat.
Akinek régóta fennálló, a mindennapi tevékeny-

ségeit is akadályozó fájdalmai, komoly mozgás-
szervi panaszai vannak, annak fel kell keresnie
egy szakorvost, szükség esetén gyógytornászt.
A gerincjóga a legtöbb ilyen esetben hatéko-
nyan támogatja és kiegészíti a személyre sza-
bott, gyógyító eljárásokat. 

A gerincjóga tehát egy rendkívül hasznos
lehetôség, amely nyitva áll bárki számára, hogy
életét teljesebbé, egészségesebbé, örömtelibbé
tegye. Mindenki szabadon eldöntheti él-e ezzel
a lehetôséggel. 

Podlovics Gabriella

gerincjóga oktató

A gerincjógáról 

– dióhéjban

Vivian Perge 18 éves fiatal hölgy, aki az
Egyesült Államokban született magyar szü-
lôk gyermekeként. Kb. 6 hete érkezett
Kisorosziba édesapja régi barátjához és
annak családjához azzal a nem titkolt céllal,
hogy önkéntes segítôként részt vegyen a
kisoroszi óvodás csoportban folyó munká-
ban, és – amennyiben szükség van rá – a mi
gyerekeink angolóráin is hasznossá tegye
magát.

Természetesen kapva kaptunk az alkal-
mon, és hamarosan megkezdôdtek a rend-
hagyó angolórák a fiatalok nagy örömére.
Vivian rendkívül bájos, megnyerô személyi-
ség, aki hamar megtalálta a hangot a gyere-
kekkel. Igen nagy szerencse ez a nyelvvizs-
gára készülô 8. osztályosok számára, hiszen
élôben próbálhatják ki mindazt, amit eddig
tanultak.

A vele készült interjú pedig minden bi-
zonnyal számunkra is tanulsággal szolgálhat.

Vivian, mondanál néhány szót a csalá-
dodról?

A szüleim, Maria és Peter Magyarorszá-
gon születtek. Édesapám Budapesten élt,
édesanyám pedig Gyôrben, mielôtt kite-
lepültek az Egyesült Államokba 1981-ben.
Most már elmondhatják, hogy régebben él-
nek ott, mint amennyit Magyarországon
éltek.

Önkéntes munkára vállalkoztál itt
nálunk. Semmilyen fizetséget nem fo-
gadsz el az itt végzett munkádért. Mondd,
miért teszed ezt?

Egész kiskorom óta szerettem volna
utazni, ezért a középiskola befejezését kö-
vetôen úgy döntöttem, hogy összekötöm a
kellemeset a hasznossal, és 2010 szeptem-

berében Nepálba utaztam három hónapra.
Egy gyermekotthonban vigyáztam harminc
hátrányos sorsú gyerekre. Nem volt köny-
nyû. Csak rizst ettünk, hús szinte egyáltalán
nem volt, a folyóban fürödtünk, és három
hónapig kézzel mostam a ruháimat. Mégis
jó érzés volt tudni, hogy jót teszek olyanok-
kal, akik ezt megérdemlik.

Hát ez rendkívül érdekes és megrázó
történet. Aztán jött Magyarország. Hogy
éled meg ezt az idôszakot?

Örülök, hogy itt lehetek, és segíthetek
annak a közösségnek, amelyben dolgozom.
Nemcsak az ôseim nyelvét tanulom, hanem
tanítási tapasztalatot is szerzek, ugyanis ma-
tematikatanár szeretnék lenni a jövôben.

Sokat segítesz a mi gyerekeinknek
abban, hogy megismerjék más népek
kultúráját, és az elôítéletek visszaszorul-
janak.

Igen, tudom, hogy sokan azt hiszik, hogy
az amerikaiak csak a pénzzel törôdnek, de
ez nem teljesen igaz. Sokan vannak, akik
érzik annak a felelôsségét, hogy a világgal

meg kell osztaniuk a szerencséjüket. 
Hálás vagyok a szüleimnek, hogy ke-

mény munkával megteremtették azt az éle-
tet, amit most élek, és megadták a lehe-
tôséget, hogy világot lássak, és megismer-
jem a kultúrák közti különbséget.

Hogy tetszik Magyarország?
Imádok itt lenni, ez az ország gyönyörû,

és kedves emberek élnek itt. Furcsa, hogy
itt minden közel van, és minden kicsi. Ná-
lunk óriási távolságok vannak, minden
nagy, és alig van tömegközlekedés. Min-
denhová autóval járunk.

Adódik a következô kérdés: mi a
véleményed az iskoláról?

Na, ez is más nálunk. Nem adunk annyit
a ruházkodásra, mint a ti gyerekeitek, akik
rendesen felöltözve mennek iskolába. Ná-
lunk sokan pizsamában szállnak fel a sárga
iskolabuszra, és ezen senki nem akad ki!

Azon is meglepôdtem, hogy a magyar
gyerekeknek mennyi információt kell meg-
tanulni kívülrôl. Nálunk az esszéírás és a
számítástechnika az elsôdleges.

Hogyan jössz ki a gyerekekkel?
Azt kell mondjam, hogy szorgalmasak, és

szeretik, ha segítek nekik. Talán azért, mert
életkorban közelebb állok hozzájuk.

Végezetül még egy utolsó kérdés: nem
hiányzik a családod?

De igen, persze hogy hiányoznak.
Viszont gyorsan hozzászoktam az itteni
élethez, és sajnálom, hogy már csak pár
hetem van hátra. Ôszintén  remélem, hogy
lesz még alkalmam, hogy újra eljöjjek.

Köszönöm a beszélgetést!

Az interjút készítette: Lintner Andrea

Igazi újdonság: egy amerikai-magyar lány a Pollackban

Szeretettel várjuk április 30-án szombat-
on 10 órától 12-ig a szigetmonostori
Faluszépészeti Egylet cserje- és virágbör-
zéjére. A megjelenôk csereberélhetnek
virágmagot, hagymás növényt, cserjét.
Helyszín: Szigetmonostor, Szabadság tér
(CBA elôtt)

Hozhat is, vihet is!
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Április
Szent György hava
„Szent György hava terem nekünk virá-

gokat,
Az sok jó szénáért az réteket megtiltat.”

Április 1.

Hajdan sok népnél évkezdô ünnep volt, a
tavaszi napéjegyenlôséget, az újjászületô ter-
mészetet ünnepelték. Amikor a naptárre-
formmal az új év elsô napja január 1. lett,
április 1. „komolytalan” újévvé vált. A felnôt-
tek is ugratják egymást, de a tréfák fô cél-
pontjai legtöbbször a gyerekek. (Elküldték
ôket a boltba esômagért, trombitahúrért, he-
gedûbillentyûért, de volt, akit a szomszédba
szúnyogzsírért küldtek.)

Csúfolódó versek ismertek e napról, pl.:
Április bolondja,
Március szamara, 
Fölnézett a toronyba
Megnézte, hány óra:
Féltizenkettô,
Bolond mind a kettô!
Bolondnak tartották azt is, aki ezen a na-

pon vetett, mert a hiedelem szerint az
ilyenkor vetett mag soha nem kel ki.

Virágvasárnap. Húsvét elôtti vasárnap.
Az iskolás gyermekek ilyenkor barkát men-
nek gyûjteni, amit a templomban megszen-
telnek. A szentelt barkát gonoszûzônek,

betegséggyógyítónak tartják, elûzi a jégesôt,
megóv a villámcsapástó. 

Virágvasárnap tarják több palóc községben
a kiszehajtást. Fiatal lányok telet jelképezô,
menyecskeruhába öltöztetett szalmabábut
visznek végig a falun, majd vízbe dobják vagy
elégetik. A téltemetés az ébredô természet
ôsi ünnepét, a húsvétot vezeti be. Virágvasár-
nap után következô hét a Nagyhét. 

Nagypéntek. Jézus kereszthalálának ün-
nepén tarják a legszigorúbb böjtöt.

Általános tisztálkodási nap: meszelnek,
takarítanak, nagymosást tartanak a patakban
és az állatokat is megfürösztik. Sok helyen
Nagypénteken nem gyújtanak tüzet.

Nagyszombat. Este tartják Jézus feltá-
madásának ünnepét. A tüzet ôsi módon –
dörzsöléssel, csiholással – újra meggyújtják és
megszentelik. Az esti harangszó a böjt befe-
jezését jelenti.

Húsvétvasárnap. A kereszténység egyik
legnagyobb ünnepe. Ezen a napon tartják a
húsvéti határjárást. Ilyenkor az egész falu
népe körbejárja a földjeit, kitisztogatja a for-
rásokat. Sok helyen bált rendeznek.

Húsvéthétfô. A legnépszerûbb húsvéti
népszokások: locsolás, a hímes tojás ajándé-
kozásának ideje. Mindkettô ôsi termékeny-
ségvarázslásra utal. A tojás – eredetileg halot-
ti kultusz kelléke – Jézus újjászületését
jelképezi. 

Fehérvasárnap. Húsvét utáni vasárnap a
fiatal leányok „mátkát”, barátnôt választanak,

vagy komatálat küldenek egymásnak. 
Április 24. Szent György napja

Európa nagy részén ôsi pásztorünnep
Szent György napja, az állatok elsô kihajtásá-
nak napja. Egyes helyeken az elsô kihajtáskor
az istállóküszöb mellé belülrôl láncot, kívül-
rôl tojást tettek, ezen kellett a jószágnak
átlépnie. Azt tartották, hogy az állatok ettôl
olyan erôsek lesznek, mint a lánc és olyan
gömbölyûek, mint a tojás.

Gonoszjáró nap volt, ekkor a boszorkányok
szabadon garázdálkodhattak, ezért a kerítésre,
ajtóra tüskés ágakat tûztek, hogy a boszorká-
nyokat távol tartsák. Az állatokat Szent György
napi tûzön hajtották keresztül, hogy az ártó
szellemektôl, rontástól megvédjék ôket.

Aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthat-
ta a boszorkányokat.

E nap hajnalán lepedôvel szedett harmattal
kenyeret sütöttek.

Alkalmasnak tartották e napon a földbe
rejtett kincsek keresését is, mely minden
hetedik évben ezen a napon lángot vetett.

A György-kultusz a sárkánnyal viaskodó
szent legendájából származnak.

Idôjárással kapcsolatos jóslás:
• a Szent György nap elôtt megszólaló

béka esôtlen nyarat jelez; 
• az e nap elôtti mennydörgés bô termés

elôjelzôje; 
• akkor lesz bô termés, jó év, ha Szent

György napján akkora esô esik, hogy még az
áldomásozók orra is besárosodik.

Mindenkit szeretettel várunk 2011.
április 16-án, szombat délelôtt 10 órakor a
tahitótfalui Sportcsarnokba az Országos
Harcmûvészeti és Küzdôsport Találkozó-
ra, melyre a belépés ingyenes. Cím:
Tahitótfalu, Szabadság út 1.

Rácz Gábor

Országos

Harcmûvészeti és

Küzdôsport Találkozó

Tahitótfaluban

A Szentendrei Kistérség immár II. alka-
lommal nagyszabású kispályás amatôr lab-
darúgó kupát szervez a Dunakanyar és Pilisi
Kistérség és a környékbeli település csapa-
tainak.

NEVEZZ TE IS A BARÁTAIDDAL!
Korcsoportonkénti nevezés:
– 9-11 éves, 12-14 éves és Ifjúsági/

Felnôtt korosztály (csapat létszám maxi-

mum 10 fô)
A település csoport nyertes csapata egy

barátságos mérkôzést játszik a válogatott
meglepetés csapattal.

A résztvevô játékosoknak és a szurkolók-
nak egyaránt lehetôség nyílik megmérettet-
ni magukat egy-egy különszámban, ahol a
nyertesek külön díjazásban részesülnek.

– 7 méteres büntetô rúgás és Ügyességi
kapura rúgás

Kora este ünnepélyes díjátadási ceremó-
nia, ahol a nyereményeket és a díjakat
prominens személyek adják át. 

A sportpályán egész nap színes prog-
ramok, ÖKO-Pannon road show, számos
nyeremény, eszem-iszom és táncos mulat-

ság vár minden kedves érdeklôdôt!
Az esemény fôvédnökei 
SEBÔK VILMOS – 52-szeres magyar labda-

rúgó válogatott, Olimpikon és Magyar bajnok
DOMBAY ZSOLT – Szentendrei Sportcé-

lú Kft. ügyvezetô igazgató
GYERE EL RÚGNI A BÔRT! SZURKOL-

JUNK EGYÜTT A CSAPATOKNAK! BUDA-
KALÁSZ BMSE SPORTPÁLYA (2011
OMSZK PARK 3.)

Elôzetes nevezési határidô a honla-
punkon: 2011. április 27-ig

További információ: www.dunakanyar-
pilis.hu weblapon és a 20/332 0027-es tele-
fonszámon.

Jó szezonkezdet 
Futballcsapatunk jól kezdte a tavaszi sze-

zont. Két mérkôzésbôl 4 pontot gyûjtöttünk.
Eredmények :

Tahitótfalu–Gödöllôi EAC  3-1 (3-1), gól-
lövôk: Borda Cs. 2, Boros L.  Az elsô félidô-
ben lerohantuk az ellenfelet. 3-0 után azon-
ban kiengedett a csapat. Fontos mérkôzés
volt, mert a közvetlen elôttünk álló csapatot
gyôztük le.

Mogyoród–Tahitótfalu 2-2 (0-2), góllövôk:
Vaczó Z., Szabó Gy. Az elsô félidôben nagy-

szerû játékkal 2-0-ás vezetésre tettünk szert,
szünet után viszont a bíró mindent elköve-
tett a hazaiak pontmentéséért. A 89. perc-
ben jogtalan tizenegyesbôl egyenlített az
ellenfél.

A következô fordulóban Verôcére, a lista-
vezetôhöz látogatunk, ahol tisztes helytállást
szeretnénk elérni, majd április 3-án itthon
fogadjuk a Pomáz csapatát. Ezután a szintén
kiesô helyen álló Isaszeghez utazunk. 

Hátrányunk a még nem kiesô helyen lévô
GEAC-tól jelenleg 5 pont, játékosaink nem
csak a bennmaradásért, hanem Puzder Jani
emlékéért is küzdenek. Turóczi Csaba

Foci hírek

Népi kalendárium
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Február végén rendezte meg Szigetmonostor és Tahitótfalu
hagyományteremtô szándékkal az I. Dunakanyar Kézmûves
Kiállítást és Vásárt. Esztergomtól Budakalászig, Verôcétôl
Dunakesziig 46 kézmûves hozta el portékáját, hogy megismerje
ôket a közönség és a szakma. Az újjáépült szigetmonostori
Faluház méltó és hangulatos otthont adott a színes forgatagnak,
a gyermek programoknak és a barátkozó beszélgetéseknek. A
szakmai zsûri, melynek elnöke Kósa Klára keramikus mûvész
volt, 15 alkotást díjazott I. helyezéssel. Az alapanyagok és
funkciók szerinti kategorizálás mellett díjat osztott ki a legmí-
vesebb, a legleleményesebb, a legkedvesebb tárgyak megal-
kotóinak is. Gratulálunk a nyerteseknek, és büszkék lehetünk a
Tahitótfalut képviselô
kézmûves mesterekre,
akik elsôk lettek az
alábbi kategóriákban:
közönség díj és kerá-
mia: Sápy László, textil:
Gubacsiné Mokos And-
rea, a legleleménye-
sebb alkotás és fém:
Gazdag Péter, életmód:
Ágoston Ildikó, játék:
Béres Attila.

I. Dunakanyar Kézmûves

Kiállítás és Vásár

FREY KFT Tel: +36/20 9545-997
FREY ATTILA Tel: +36 /26-802-160

Fax: +36/26-802-161
info@freykft.hu       www.freykft.hu
2000. Szentendre, Dobogókôi út 4.

(Kiállító terem a Kalendart irodaház raktárépületében, a jelzett címen ugyanitt:)

- Winkhaus nyílászáró vasalatok
- Fa és mûanyag nyílászárók, beltéri

ajtók
- Garázskapuk (ipari is), úszó kertkapuk
- Alternatív fûtésrendszerek:

Nobo (elektromos)
Jotul kályhák, kandallók (légtech-
nikával, vagy víztérrel is), (fa és
fabrikett)

EdilKamin kályhák, kandallók,
kazánok (fa és pellet )

- Blue chip zárlati rendszer
- Biztonsági rendszerek
- Ingatlanértékesítés, Értékbecslés
- Házak tervezése, kivitelezése,

kertépítés
- Belsôépítészet
- Fabrikett és pellet árusítás
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Számítógép-
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

MÚLT–JELEN–JÖVÔ
Érdekli? 

ASZTROLÓGIA TANFOLYAM INDUL,
(kéthetente két óra)  

képzett pszichológus-asztrológus
vezetésével.

Helyszín: TAHITÓTFALU FALUHÁZ 
Kezdés idôpontja: 2011. 04.15. (péntek)

18.00-20.00 
A tanfolyam díja: 2000 Ft/alkalom

Érdelkôdni: 06-70-653-7765             
katalin.szabo@citromail.hu

GERINCJÓGA
Tahitótfaluban, a Sportszár Büfé 

feletti felújított tornateremben 
kedden 16.30-18.00,
szerdán 18.00-19.30,

csütörtökön 17.00-18.30
Leányfalun, a FitnessVitálban 

kedden és csütörtökön 9.30-11.00
Érdeklôdni: a gabi@podlovics.hu címen 

vagy a +36 30 246 74 78-as 
telefonszámon lehet.

Apróhirdetések
Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt. Telefon:
06-20-320-4767
Ne hasogassa és ne tüzelje el méretes dió, cseresznye vagy
szilvafáját! Hasonló mennyiségû száraz aprított kemény tüzifát
adok érte. Megegyezünk. Tel.: 06 309 444 002.
Tahitótfaluban felújított, komfortosított kis ház, kis udvarral,
teljes berendezéssel eladó. 06-30-9224-805

Érettségivel rendelkezô szakképzett eladót felveszek víz-gáz-
fûtés-szerelvény-villany kisáruházunkba. Jelentkezni kézzel írott
önéletrajzzal. Érdeklôdni telefonon a 30-9-515-484 számon, vagy
személyesen Tahitótfalu, Szabadság út 15., Kelemen Ildikónál.
Diplomás nyelvtanár francia órákat ad kezdôtôl a középfokú
nyelvvizsga szintig. Érdeklôdni: a gabi@podlovics.hu címen vagy
a +36 30 246 74 78-as telefonszámon lehet.



���� �������	�
�
�������	
���������

Hirdetés2 0 1 1 . Á P R I L I S

1 5

Dunakanyar Takarékszövetekezet

Tahitótfalui Kirendeltsége

2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 27.

Tel: 26-387-187

2011. április 01-én induló 
lakásfelújítási hitelakció

folyósítási jutalék és hiteladminisztrációs díj felszámítása nélkül

– kamata: változó, mindenkori jegybanki 
alapkamat+5%, (jelenleg 11%)

– kezelési költség évi 1 %,
– maximálisan felvehetô összeg: 5 millió Ft,
– költségvetés készítése kötelezô,
– területen kívüli hitelnél az értékbecslés elkészíttetése kötelezô,
– saját erô nélkül is adható,
– 1 M Ft-ig helyszíneléssel igazolható a felhasználás,
– 1 M Ft felett a hitel 30 %-ának felhasználását kell 

igazolni, az elôírások szerint,
– maximális futamidô: 10 év,
– egyéb díjak a Kondíciós lista szerint.

A fentiekben közölt információk tájékoztató 
jellegûek és nem minôsülnek a Takarékszövetkezet részérôl

konkrét ajánlattételnek!

Az április 17-én Tahiban megrendezésre kerülô Vasárnapi Vásárnapon a
Szentendrei Árvácska Állatvédô Egyesület önkéntesei mutatják be az állat-
védelemben végzett munkájukat és az Árvácska Állatmenhely gazdára váró
kutyáit, cicáit. Amennyiben anyagi vagy táp adománnyal szeretné támogatni
állataink ellátását, azt megköszönjük. A vásár ideje alatt lehetôség lesz kutyu-
sok örökbefogadására. További árva kutyusok megtekinthetôk a menhelyen.
(Szentendre, Szentlászlói út külterület, elérhetôségünk: 06-20-571-6502, 06-
20-923-0212 vagy arvacska.szendre@freemail.hu) www.arvacska.hu

Örökbe fogadható kutyusok 

a Vasárnapi Vásárnapon 1% ESÉLY  1% ÉLET 1% REMÉNY
Kérjük, támogassa a Szentendrei Árvácska

Állatvédô Egyesület munkáját adója 
egy százalékával.

Adószámunk: 18675359-1-13
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M a s s z á z s
Saját otthonában masszázst vállalok a

szigeten, Szentendre és Visegrád között.
Mobil masszázságyammal házhoz megyek.

• Frissítô masszázs 30 perc 2 200 Ft, 
60 perc 3 900 Ft

• Talpmasszázs 15 perc 1 450 Ft, 
30 perc 2 300 Ft

Sápyné Dudás Éva
Telefon: 26-385-885, 20-970-3085

Sipos Utánfutó – Vonóhorog
Utánfutó tervezés

Gyártás – Vizsgáztatás – Szerviz –Kölcsönzés
Alkatrész– Vonóhorog szerelés

Cím: 2000 Szentendre, Kôfaragó u. 3.
Telefon:06-20-945-3277

www.siposutanfuto.hu, siposutanfuto@freemail.hu

Tahitótfalui lakosoknak 10% kedvezményt 
biztosítunk. 
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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

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

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

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,

szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,

telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.

EBOLTÁS – 2011

Értesítjük a tisztelt  gazdikat, hogy ez évben az ebek
kötelezô, veszettség elleni összevezetéses eboltása az 

állatorvosi rendelôkkel rendelkezô községekben
közterületen nem végezhetô,azt a magán állatorvosi 
rendelôkben, vagy háznál, az eb tartási helyén kell

elvégezni.

Rendelônkben, a Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. sz. alatt –
Tesco-val szemben az oltást akciós áron – 3800 Ft (Magyar
Állatorvosi Kamara ajánlása) adjuk be a rendelési idôben.

H-P 9-12-ig, 15-19-ig, Szo 9-12-ig.

Házhoz híváskor 3 vagy több kutya esetén a kiszállás
ingyenes! (közeli szomszédban levô kutyák esetében is)

Az oltási idôszakban  – március 1.-május 31-ig – akciós
mikrochip beültetés és akciós ivartalanítás megbeszélhetô

a rendelôben.

Várjuk szeretettel,  
Dr.Szolnoki János és kollégái, 

30-9370-863, 26-385-152, 
éjszakai, hétvégi ügyelet: 30-66-26-849  



Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat •
FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-
331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pén-
tek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11.,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szom-
bat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel
hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üze-
morvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u. 4.
Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs:
7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre,
Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig •
MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024
• OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-
300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.:
hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfél-
fogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK –
Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szer-
da, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgaz-
dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉK-
SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig,
kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105
és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént.
8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.:
385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-
560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.:
06/26 386-560, +36/30 951-7727
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Tisztelt Adózó!
2011-ben ismét lehetôség van rá, hogy

adójának kétszer egy százalékáról dönt-
sön egy egyház és egy civil szervezet javá-
ra. Ha nem rendelkezik az egy százalékok-
ról, azok az állami költségvetésbe kerül-
nek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFA-

LUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2003. május óta bejegyzett szervezet. Leg-
fontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglal-
kozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.

Adószámunk: 18699636-1-13

A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY

célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha sa-
ját közremûködés is tapasztalható az ille-
tôk részérôl. 

Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon az
ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bi-
zalmatlansággal szemben, a reális segítô
szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben.
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át e szándékra!

Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS

KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜ-

LET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tag-
jainak versenyeken elért kiváló eredmé-
nyeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.

Adószám: 18704390-1-13

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKO-

LA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása,
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása. 

Kiemelt feladatul tûztük ki a 2008-
2009-as tanévre az idegen nyelv tanu-
lásának elôsegítését, az iskolai szabadidôs
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kul-
turális versenyek, vetélkedôk támo-
gatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségé-
nek megteremtését. 

Az alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!

Adószám: 18681952-1-13

Vaczó Zoltán

1% a civil szervezetekért

Véradás
Tahitótfaluban

Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében

kérjük Önt, vegyen részt
véradónapunkon!

A véradás helye:
Tahitótfalu Népház (Bajcsy-Zs. út 2.)

A véradás ideje:
2011. április 07-én (csütörtök)

15.00-18.30-ig

Személyi igazolványát, TAJ-kár-
tyáját  hozza magával!

Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük !

Vöröskereszt Szentendre.

2011. május 2-tôl 13-ig beiratkozás lesz
a Tahitótfalui Óvodákban.

Szeretettel várjuk a kedves szülôket és
azokat a gyermekeket, akik 2012. március
31- ig betöltik a 3. életévüket.

A beiratkozás helye:
I. sz. Óvoda, Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12.

06-26-387-055
II. sz. Óvoda, Tahi, Almásy L. u. 17.

06-26-385-893

A beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok:

A gyermek:
- születési anyakönyvi kivonata,
- lakcímigazoló kártyája, és
- TAJ- száma.

Csörginé Kemény Ildikó

óvodavezetô

Óvodai

beiratkozás


