
Az erdôtulajdonosok alapvetô jogait és kötele-
zettségeit az erdôrôl, az erdô védelmérôl és az 
erdôgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tör-
vény szabályozza.

Erdôgazdálkodó hiányában az erdô tulajdo-
nosa köteles az erdôt károsító tevékenységek 
elleni védekezésrôl, a bekövetkezett károsítá-
sok hatásainak felszámolásáról, az erdô talajának 
védelmérôl, az erdô szakszerû felújításáról gon-
doskodni, továbbá az erdô ôrzésére vonatkozó 
kötelezettségeknek eleget tenni. 

A tulajdonosok helyett ezen kötelezettségek 
teljesítéséért az erdôgazdálkodási haszonbérle-
ti szerzôdés keretében keletkezett haszonbérle-
ti jog jogosultja és kötelezettje felelôs. 

Az elôzô számban olvashatóak voltak azok a 
feladatok, amelyeket a fenti törvényi szabályozás 
alapján az Önkormányzat, mint erdôgazdálkodó 
végez el, de az ingatlantulajdonosok kötelezett-
sége lenne. Ezzel együtt az úgynevezett közsé-
gi erdô kezelése, karbantartása hosszú távon 
biztosított lenne és az erdô társadalmasítására 
lehetôség nyílna, ami azt jelentené, hogy a turista 
útvonalak, erdei pihenôhelyek, vízfolyások folya-
matos karbantartása is megoldódna. 

Folytatás a 2. oldalon
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Trianon, 2012. 8.

Falusi házaink 10.

Kertésznaptár – június 16.

A Képviselô-testület (továbbiak-
ban Kt.) májusban két alkalommal tar-
tott ülést. Elsô alkalommal május 14-én 
rendkívüli ülést, majd május 24-én mun-
katervben tervezett ülést tartott. 

A Kt. május 14-én tartott rendkívü-
li ülésén Kubanek István képviselô nem 
volt jelen. Az ülésen két határozat szüle-
tett, egyhangú szavazati aránnyal. 

Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 4. 18:00: Trianoni emlékmûsor a Tria non Emlékhelynél. Részletek 
a plakátokon.
Június 8–10. Eperfesztivál. Részletek a plakátokon.

             Június 9. Nemzeti Vágta elôfutama
                Június 9–15. Sziget Hangja 

Ökumenikus Mûvészeti Hét

Június 19–23. Református Gyermektábor
Július 2–8. Baptista Gyermektábor
Július 9–20. Nyári Napközis Gyermektábor a Szabadidôparkban
Faluház programja júniusban
Június 16. szombat 10:00: Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélge-
tés Sáfrány Kata, kineziológiai konzultánssal. Elôtte idôpont egyezte-
tés: 0620/335 6929.
Június 22. péntek 19:00: Zene-szó. Don Attila Band Klub estéje. 
Belépés ingyenes, ellátás batyus. 

Folytatás a 7. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai

Polgármesteri 
beszámoló

eperfesztivál, június 8-9-10.

Önkormányzat, mint
erdôgazdálkodó
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Folytatás az 1. oldalról
A Képviselô-testület a 2012. május 

24-én megtartott ülésén döntött az erdô-
tulajdonosok gyûlésének idôpontjáról. A 
gyûlés idôpontja: 2012. június 23. (szom-
bat) 17 óra, Sportcsarnok (Szabadság u. 1.), 
amelyet megelôzôen 16 órától kerül sor a 
megjelent tulajdonosok és a tulajdonosi 
meghatalmazással rendelkezôk regisztráci-
ójára. A tulajdonosi közgyûlésen a regiszt-
ráció meggyorsítása és pontossága érde-
kében 4 informatikai munkahelyet ren-
dezünk be, ahol a tulajdonosok, táblával 
jelölt regisztrációs pontokon abc sorrend-
ben kerülnek rögzítésre. Kérjük az ingat-
lantulajdonosokat, hogy a határozatképes-
ség érdekében minél nagyobb számban 
jelenjelek meg, illetve éljenek meghatal-

mazói jogukkal, mert csak így lehetséges a 
haszonbérlet megkötése. 

A tulajdonosok a gyûlés idôpontját is tar-
talmazó tájékoztatóval együtt kapják kéz-
hez az erdôgazdálkodási haszonbérleti 
szerzôdés tervezetét, valamint azt a meg-
hatalmazást,  amelyben a gyûlésen meg-
jelenni nem tudó tulajdonos meghatal-
mazást ad a meghatalmazottnak a  tulaj-
donosi gyûlésre szólóan a teljes jogkör-
rel való képviseletére, a tulajdoni részará-
nyát illetô szavazati jog gyakorlására, továb-
bá az ingatlan vonatkozásában létrejövô 
erdôgazdálkodási haszonbérleti szerzôdés 
helyette és nevében történô aláírására.

Ugyancsak megküldésre kerül az a nyi-
lat kozat, amelyben a tulajdoni hányadot 
terhelô haszonélvezeti/özvegyi jog jogosult-

ja hozzájárulását adja az erdôgazdálkodási 
haszonbérleti szerzôdés megkötéséhez.

A meghatalmazásnak és a nyilatkozatnak 
a gyûlésen való bemutatása, illetve leadása 
a szavazás feltétele.

Amennyiben a gyûlésen a közös tulaj-
dont képezô ingatlan haszonbérletbe adá-
sához a tulajdonostársak összes tulajdoni 
hányadára vetítetten több, mint 50 %-ban 
az „igen” szavazat kerül leadásra, akkor 
ott helyben sor kerül a haszonbérleti szer-
zôdés aláírására is.

A tájékoztató anyag a szerzôdéstervezet, 
meghatalmazás és a nyilatkozat júni-
us 11-12-én kerül postázásra. Az Önkor-
mányzat dolgozói elvégezték a tulajdo-
ni lapok, illetve a lakcímek pontosítá-
sát, ezzel elôsegítve, hogy minden érin-
tett tulajdonos kellô idôben és helyen tájé-
koztatást kapjon a tulajdonosi közgyûlés 
idôpontjáról és tervezett lebonyolításáról. 

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
102/2012. (05.14.) Kt. határozattal döntött a 

testület az árvízvédelmi beruházás kivitelezôi 
közbeszerzési felhívásának módosításáról, 
mely szerint az ajánlattételi biztosíték összege 
1,5 M Ft. A felhívás közbeszerzési értesítôben 
fog megjelenni. 

103/2012. (05.14.) Kt. határozattal az elôzô 
határozat módosítása szerint fogadta el a testü-
let a felhívás végleges változatát. 

A Képviselô-testület május 24-én tartott ülé-
sén Gaál Sándorné képviselô nem volt jelen. 

Az elsô napirend keretében a Kt. tájé-
koztatást kapott a Rendôrôrs munkájáról, 
és egyúttal e napirend keretében mutatko-
zott be Kovács László rendôr alezredes a 
Szentendrei Rendôrkapitányság megbízott 
kapitányságvezetôje. 

A 2. napirend keretében a Kt. az erdô 
haszonbérletével kapcsolatos döntést hozott 
-104/2012. (05.24.)- mely szerint a haszonbér-
leti szerzôdés tervezetét fogadta el a testület. 

A Kt. a 3. napirend keretében a két ülés 
között történt eseményekrôl kapott tájékozta-
tást, a 4. napirend keretében pedig a bizottsá-
gok elnökei adtak tájékoztatást munkájukról. 

105-106/2012. (05.24.) Kt. határozatokkal 
döntött a testület a kistérségi csatornapályázat-
tal kapcsolatos kötelezettségekrôl, ennek kere-
tében a Társulás mûködési költségeit biztosítja, 
a BM önerô alap pályázattal és e tárgyban köz-
beszerzési eljárás megindításával értett egyet a 
Kt. Továbbá a Társulat OTP hitel felvételéhez 
készfizetô kezességet vállalt az Önkormányzat. 

A tulajdoni ügyek napirend keretében dön-
tött a testület a közterületi karbantartás vállal-

kozói szerzôdésében szereplô összeg 2012. évi 
4%-os emelésérôl (107/2012.(05.24.).

108/2012. (05.24.) Kt. határozattal döntött a 
testület Szarka Árpád (Nefelejcs utca 70.) kérel-
mére a közterület gyephézagos beton térbur-
kolattal történô engedélyezésérôl. 

109/2012. (05.24.) Kt. határozattal döntött 
a testület az óvoda udvarán lévô életveszélyes 
fák kivágásáról, illetve azok pótlásáról. 

110/2012. (05.24.) Kt. határozattal döntött 
a testület a gátberuházás mentén lévô vissza-
maradott mezôgazdaságilag hasznosíthatatlan 
területek elôszerzôdésben történô vételérôl, 
illetve kisajátításáról. 

111/2012. (05.24.) Kt. határozattal döntött a 
testület a szennyvízcsatorna hálózatra történô 
csatlakozás támogatásáról. E döntés szerint 
azok az ingatlanok, amelyek mûszakilag indo-
koltan csak átemelôvel tudnak csatlakoz-
ni a meglévô hálózatra, 50.000 Ft támogatás-
ban részesülnek oly módon, hogy a befize-
tett közmû-hozzájárulás esetén 50.000 Ft visz-
szatérítést kapnak, aki pedig még nem fizet-
te meg, a hozzájárulást (jelenleg 98.000 Ft), 
az a csökkentett összeget köteles megfizetni. 
Erre az évre e támogatás költségvetési fedeze-
te 500.000 Ft, azaz a beérkezés sorrendjében 
történik a támogatás megítélése.

112/2012. (05.24.) Kt. határozattal döntött a 
testület a 0177/2 hrsz-ú (ún. Tompaverem) bér-
leti jogviszonyának 5 évre történô meghosz-
szabbításáról, az eredeti szerzôdésben szereplô 
elôbérleti jog alapján 2019.09.30-ig. 

113/2012. (05.24.) Kt. határozattal döntött 
a testület az elsôsorban az eperárusítás kap-
csán felmerülô közterület-használatról. A 
döntés szerint a kistermelôk saját ingatlanuk 
elôtt bejelentés alapján ingyenes közterület-
használat mellett értékesíthetik termékeiket. 

Ugyanakkor minden más közterület-haszná-
lat esetén kérelem és díjfizetés ellenében az 
Önkormányzat által kijelölt helyen történhet 
értékesítés. A jelenleg is árusítókat külön érte-
sítjük, és részükre nyomtatványokat adunk át. 

114/2012. (05.24.) Kt. határozattal döntött a 
testület a 2011. évi gyámügyi beszámoló elfo-
gadásáról. 

A 8. napirend keretében rendeletet fogadott 
el a Kt. mely az eddig szabálysértési tényállást 
helyi rendeletekben megfogalmazott tételeket 
hatályon kívül helyezte. A Kt. a következô ülé-
sén a közösség ellenes magatartások keretében 
fogja e tárgykört egy önálló rendeletben sza-
bályozni. 

A 9. napirend keretében egyetlen dön-
tést hozott a testület, amely szerint az 
Önkormányzat támogatja a Református 
Egyházközség által tervezett nyári tábor meg-
valósítását, és ehhez az önkormányzati konyha 
biztosít ebédet térítés ellenében. 

A Képviselô-testület döntéseit egyhangúan 
hozta valamennyi esetben, további részletek a 
honlapon megtekinthetôk. 

Tahitótfalu, 2012. május 29.
Tóth János jegyzô
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Anyakönyvi hírek

2012. évben eddig született 8 fiú, 8 leány, 
összesen 16 gyermek.
Megszülettem!
2012. május 06-án, nevem: Sárközi Sanel
2012. május 10-én, nevem: Biró Emma Róza

2012-ben házasságot kötött 12 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:
Szabó Istvánné, 80 éves, Béke út 23.
Dombóváry-Bauer Mária, 38 éves, Ady E. u. 8.
Tasnádi Lászlóné, 64 éves, Templom köz 3.
Szabó István, 91 éves, Béke út 12.

Nyugodjanak békében!

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt 

idôszakban Tahitótfalu településen két 
esetben történt bûncselekmény.

Ebbôl egy esetben az elkövetôk nappal 
hatoltak be az épületbe ajtó befeszítés 
módszerével, de nem sikerült semmit eltu-
lajdonítaniuk. Feltehetôen megzavarhatták 
az elkövetôket. A másik esetben egy garázs 
ablakát feszítették fel, ahonnan készpénzt 
vittek el. Számos esetben elôfordul, hogy 
a tolvajokat akár egy véletlen folytán 
megzavarják és nem tudják befejezni a 
bûncselekményt, azonban az is látható, 
hogy a helyszíneken az elkövetôk sokszor 
célirányosan mozognak és onnan viszony-
lag rövid idô alatt távoznak. Ezen esetekbôl 
feltételezhetô, hogy az elkövetôk konkrét 
információkkal rendelkeznek, tudják, hogy 
mit és hol keressenek.

Kérjük a tisztelt olvasókat, hogy lehe-
tôségük szerint óvják saját értékeiket és 

figyeljenek oda a környezetükre is. 
Amennyiben a megszokottól eltérô 

dolgokat észlelnek vagy esetleg furcsa 
zajokat hallanak, akkor legyenek gya-
nakodóak és forduljanak bizalommal a 
rendôrhatósághoz. 

Az elmúlt idôszakban nem történt sze-
mélyi sérüléses baleset Tahitótfalu terü-
letén. Kimutatható ugyanakkor, hogy a 
nyári hónapokban nagyobb számban for-
dulnak elô súlyosabb sérüléssel járó köz-
úti balesetek. Ezek oka nagyrészt a relatív 
gyorshajtás. A megnövekedett gyalogos és 
kerékpáros forgalom számtalan veszélyt 
hordoz magában és a száraz aszfaltburkolat 
is általában nagyobb sebességre sarkallja 
a vezetôket. A gyorshajtók visszaszorítása 
érdekében a területen rendszeres sebes-
ségmérést fog a rendôrôrs végrehajtani. 

Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok 

Rendôrségi hírek

Önkormányzati hírek
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Lelkészbeiktatás a Tahitótfalui Református 
Egyházközségben

Május 13-án délután harangjaink különleges isten-
tiszteletre hívogatták a település és a környék lakóit. A 
megválasztott lelkipásztort az egyházi szokás és törvény 
értelmében nagytiszteletû Sipos Bulcsu Kadosa esperes 
iktatta be gyülekezeti lelkipásztori tisztébe. 

A lelkipásztorok a Vox Insulae kórus ünnepi éne-
kére vonultak be a templomba. Az igehirdetés szolgá-
latát fôtiszteletû dr. Szabó István püspök úr végezte. 
Igehirdetésének két fô gondolata volt a Római levél 
11,32-12,2 verseibôl: az elsô Isten szeretetteljes, meg-
váltói szándékának kifejtése, a második pedig az ember 
válaszának lehetôsége Isten megjelent irgalmasságára. 
Az igehirdetés tanítása szerint a lelkipásztor lehetôsége, 
felelôssége és kötelessége is az, hogy az Ige hallgatóit 
Isten vezetésére, iránymutatására figyelmeztesse, arra, 
amivel elfogadhatjuk és megélhetjük a megváltás öröm-
hírét. A gyülekezetnek, az Ige hallgatóinak azonban az 
a felelôsségük, hogy az Igét valóban Istentôl jövônek 
vegyék és úgy fogadják meg, ne pedig úgy, mint csu-
pán emberi beszédet. Így lehet az egyház élete, az egész 
élet istentiszteletté, nemcsak hetente néhány órában, 
hanem mindenkor, mindenben.

A beiktató áldás után palástos lelkipásztorok köszön-
tése következett, akik huszonegyen fogadták el meghí-
vásunkat. Jelen volt körünkben az egykor itt szolgált lel-
kipásztorok rokonai közül nagytiszteletû Fónagy Miklós 
váci lelkipásztor, volt esperes, valamint nagytiszteletû 
Szikszai János lelkipásztor özvegye és egyik lánya is.

A lelkipásztorok áldása után a Vox Insulae kórus kért 
áldást a 134. Zsoltár feldolgozásának eléneklésével, 
majd személyes köszöntések következtek. A sort az 
Északpesti Református Egyházmegye Elnöksége nevé-
ben Margit István egyházmegyei gondnok nyitotta meg, 
ôt Szénási László nyugalmazott tahitótfalui lelkipásztor 
köszöntôje követte, majd a helyi keresztyén gyülekeze-
tek képviseletében Nagy Sándor baptista lelkipásztor 
Kollár János római katolikus egyháztanács-vezetô szó-
lalt fel. Ezek után településünk polgármestere, dr. Sajtos 
Sándor köszöntötte az egybegyûlteket és a beiktatott 
lelkészpárt, ôt dr. Harrach Péter parlamenti képviselô, 
helyi lakos követte. Az elôzô szolgálati helyünkrôl, 
Okányból Szabó Tibor presbiter szólt baráti köszöntés-
sel, majd a lelkipásztort felnevelô békéscsabai gyüle-
kezet gondnoka Balogh László, és egy presbitere, Illés 

Károly adta át a csabaiak köszöntését. A hittanosok és 
Böttkös Lászlóné szavalata még bensôségesebbé tette a 
hangulatot, végül dr. Fazakas Sándor teológiai profesz-
szor írásos köszöntôje hangzott el.

A sok-sok szívbôl jövô megszólításra, köszöntésre vége-
zetül válaszlehetôség adatott a beiktatott lelkipásztornak 
is, így a Galata levél 2,20 alapján fogalmaztam meg elhiva-
tottságomat, hálámat Isten felé, köszönetemet mindazok 
felé, akik szeretettel fogadtak bennünket: „Krisztussal 
együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, 
hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet 
most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem, és önmagát adta értem.” 

Gyülekezetünkben áldott emlékû lelkész elôdök 
nyomán igen nagy kihívás a szolgálat. Nem is mertük 
volna elvállalni, ha nem láttuk volna, és nem látnánk 
Isten vezetését, döntését. Ha Ô vezet valahová, akkor 
megadja a szükséges adottságokat, erôt, elszánást a Rá 
figyelônek. A mi dolgunk pedig az, hogy engedjük a 
Krisztust önmagunkban élni Szentlelke által: lelkipász-
torok és gyülekezeti tagok együtt. Ha töretlenül Ôrá 
figyelünk közösen, Ô megadja, hogy a bennünk lakó 
Krisztus egyre inkább növekedjék.

Akik nem lehettek velünk ünnepünkön, a Danubia 

Televízió felvételében a teljes istentiszteletet megnéz-
hetik, illetve összefoglalót készített a Magyar Televízió 
forgató csoportja is, amelyet a pünkösd után következô 
vasárnapok egyik Református Magazinjában lehet majd 
megnézni az m1/m2 csatornán.

Konfirmáció
A beiktatást követô hétvégére esett az idei konfir-

máció gyülekezetünkben. Szombat este családias lég-
körben kértük a fiatalokat, hogy a megtanult bibliai 
igazságokat kérdések alapján mondják el. A jelen volt 
presbiterek, szülôk és keresztszülôk egybehangzó véle-
ménye szerint a fiatalok megtanulták a feladott tudniva-
lókat. Így nem volt okuk félelemre, annál inkább az élet 
nagy fordulóin jelentkezô egészséges izgalomra, hiszen 
a konfirmáció a református családokban a legfontosabb 
események közé tartozik.

A hét fiatalember és hét ifjú leány másnap az egész gyü-
lekezet vasárnapi közössége elôtt vallotta meg az Apostoli 
Hitvallás elmondásával, hogy a megtanultakat hiszik és 
elfogadják, így a református egyház szolgáló és úrvacsorázó 
közösségébe beletartozhatnak. Szép, helyi hagyományunk-

nak megfelelôen egy szál fehér rózsát tettek az Úr asztalára, 
miközben egy Igevers elmondásával Isten nagyságáról, az 
Iránta való hálájukról is bizonyságot tettek. A presbiterek és 
a lelkipásztorok az ôsgyülekezet szokása szerint kézrátétel-
lel kértek áldást életükre, majd imádsággal ajánlották ôket a 
mennyei Atya kiemelt figyelmébe. A következô vasárnap, 
pünkösd ünnepén konfirmált fiataljaink életünkben elôször 
részesülhettek az úrvacsora jegyeiben. Amilyen valóságos a 
kenyér és a bor, olyan valóságos, hogy Krisztus megváltot-
ta bûnei büntetésétôl és az örök kárhozattól a Benne bízó 
úrvacsorázó személyt. Szeretetét az Úr fiataljaink felé ezen a 
módon is megmutatja – legyen érte áldott!

Nyári napközis Bibliatábor 
Az idei esztendôben gyülekezetünk hittanos nap-

közis tábort szervez. A tábor idôpontja június 19-23. 
Szeretnénk a Biblia üzenete felé érdeklôdô gyerekeket, 
fiatalokat egy tartalmas élménnyel megajándékozni, ill. 
azon családok segítségére is lenni, akiknél nincs kire 
bízni a nyári szünetben a gyermekeket. 

A nyári hét címe: Indiántábor. Az alaptörténet, 
amelybe belehelyezkedhetnek a hét résztvevôi, egy 
misszionáriusé, aki indiánok közt él, és próbálja velük 
megismertetni Istent. Ez merôben új nézôpont lehet 
mindenki számára: annak is, aki már ismeri a bibliai tör-
téneteket, és annak is, aki még nem hallotta ôket. 

A tábor helyszíne a templom, a református parókia 
és a gyülekezeti ház udvara. A gyerekeket fél 8-tól fogjuk 
várni, tízórait és uzsonnát a gyülekezet biztosít számukra, 
ill. fôtt ebédet is kapnak, amelynek költségét a résztvevô 
gyerekek szülei viselik. A tábor ideje alatt kézmûves és 
sportfoglalkozásra is lehetôség lesz. Cél: hogy jól érezzük 
magunkat Isten körül, és minden nap tanuljunk valamit, 
amitôl az életünk boldogabb lehet. Naponta lehetôség 
lesz sok-sok játékra, nevetésre, éneklésre.

Várjuk mindazon szülôk, nagyszülôk, gyülekeze-
ti tagok jelentkezését is, akik egész napra vagy akár 
néhány órás segítségnyújtással jelen tudnak lenni ezen 
a héten. Jelentkezni 2000,- Forint elôleg befizetésével 
lehet a lelkészi hivatalban június 5-ig hivatali idôben, ill. 
elôzetes egyeztetés szerinti idôpontban (06-30/495-64-
66; 387-082). Várjuk hittanosainkat, és éppen ugyanígy 
azokat is, akiknek felkeltette érdeklôdését ez az ajánlat, de 
eddig nem jártak hittanra. Legyünk minél többen, Isten 
mindnyájunkat keres!

Szeretettel és áldáskívánással:
Árvavölgyi Béla református lelkipásztor

fotó: Kálmánczi Sándor

Református gyülekezeti hírek
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Kedves Barátunk!
Szeretettel várunk a XII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Héten

2012. július 09-15. között Tahitótfaluban.

Amit kínálunk:  Családbarát tábor, ahol a felnôttek énekkari munkája alatt a gyermekekkel képzett keresztyén pedagógusok 
foglalkoznak.

Mûvészeti vezetô: Rostetter Szilveszter karnagy, zeneszerzô, orgonamûvész
A tábor anyaga: Zákányi Bálint: Ballagó folyó címû kötete, mely egy- és többszólamú gitárkíséretes mûveinek válogatott 

gyûjteménye
Érkezés: hétfôn reggel 8.30 órára Tahitótfalu, református templomhoz - kérünk, ne késs!
Napi program: (hétfôtôl-szerdáig)
reggel: 8.30 órakor közös áhítat, majd beéneklés a gyermekekkel együtt a református  templomban
délelôtt: 9.00 órakor szólampróbák és összpróba, párhuzamosan: gyermekfoglalkozások
ebéd: 13.00 órakor 
délután: pihenés, szabad foglalkozás, kirándulás a környéken, strandolás
este: 19.00 órakor zenés áhítat, minden este más helyszínen, más és más elôadókkal
gyermekprogramok: július 01-ig jelzett igény esetén gyermekfelügyeletet szervezünk a délelôtti foglalkozások idejére (csoportos 

énekfoglalkozás, egyéni hangszeres foglalkozás (felkészülés a vasárnapi kiskoncerti kamarazenélésre), társasjá-
tékok, kézmûves foglalkozások, sport lehetôséggel)

Csütörtök-péntek programja: stúdiófelvétel készítése Szentendrén a Kecskés Együttes stúdiójában
vasárnap: a tábor anyagának elôadása a 10 órás istentiszteleten Tahitótfaluban, majd közös ebéd a tábor résztvevôi és 

családtagjaik, barátaik számára
Elhelyezés: egyénileg (kérésre segítünk megszervezni a szállást)
Kurzus díja: 4.000.- Ft./fô/hét felnôtteknek (21 év alattiaknak, házaspároknak 50% kedvezmény)
 2.000.- Ft./fô/hét gyermekeknek
Ellátás: 750.- Ft./fô/nap ebéd (reggeli, vacsora a közeli CBA-ból megoldható)

Jelentkezési határidô: 2012. június 25. hétfô (az ebédmegrendelés miatt fontos)
Díjak befizetési határideje: 2012. július 02. hétfô

Szervezô: Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület, 2021 Tahitótfalu, Hôsök tere 7.
  Bankszámlaszám: 64700021-10011049

Jelentkezés, információ: Szabó Judit, Tel.: (20)543-1269, (26)631-134, szigethangja@gmail.com 

JELENTKEZÉSI LAP
Szeretnék a XII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Héten részt venni.

Nevem: ………………………………………..       Címem: ……………………………………………………............................
Telefonszámom, amelyen elérhetô vagyok: …………………………………........................
e-mail címem: …………………………………………………...............................................
Életkorom: ………. év Felekezetem: ………………………….....................................
Kórus, amiben énekelek:………………………………………………… (nem elôfeltétel!)
Hány éve, és melyik szólamban: ……………….., ……… éve
Étkezést: nem kérek / ebédet kérek (megfelelô rész aláhúzandó)

Gyermekfelügyeletet:  kérek / nem kérek (megfelelô rész aláhúzandó)
Gyermeket hozok:
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………

Vállalom, hogy a kurzus- és a kért szállás ill. étkezési díjakat 2012. július 02-ig eljuttatom.
Bárki, aki szívesen jönne, de anyagi gondjai vannak, jelezze és segítünk; ez ne legyen akadálya a részvételnek.

Dátum: ……………………....  …………………………........................................ (aláírás)

Szeretnél részt venni egy családias énekkari táborban? 
Szeretnél nekünk segíteni cd felvételre felénekelni néhai 

Zákányi Bálint gitáros mûveinek válogatását?
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Miközben kalandos életérôl mesélt, 
figyelmesen hallgattam és csak néztem 
a gyönyörû, tengerkék szemeket. A 70 
éves asszony, akivel beszélgettem, több, 
komoly mûtéten esett át, hetek óta kórház-
ban fekszik. Amikor mondandója végéhez 
ért, megkérdeztem, hogy mi fáj ott bent 
leginkább. Nagyot sóhajtott, amikor vála-
szolt: - Nem tudom magamnak megbocsá-
tani, amit akkor tettem, és neki sem, amiért 
úgy bánt velem. Több mint 50 éve történt. 
Azóta sem felejtem. Most fáj minden porci-
kám, a gyógyszerektôl csillapodik kicsit, de 
a lelkem, az gyógyíthatatlan.

Sok emberrel találkozom, és úgy látom, 
kevesen engedik meg maguknak valóban a 
Lét örömét. A bûntudat, a félelem, a harag, 
az irigység gyakran átveszik a hatalmat 
a megbocsátás, a szeretet, az öröm és a 
hála érzése helyett. Ha kellemetlen, rossz 
dolgok történtek a múltban, ha sok a fáj-
dalmas emlék, sokan az út végéig is cipe-
lik a nehéz zsákot, ahelyett, hogy egyszer 
leülnének, letennék a terheket, csendben 
magukba néznének és meglátnák a „belá-
tás” fényét. Úgy gondolom, hogy múltunk-
kal és jövônkkel bátran szembenézni a 
jelenben, csak a bennünk lévô tiszta sze-
retet felfedezésével, szeretettel ötvözött 
gondolatokkal és cselekedetekkel lehet. Az 
elutasítás helyére érdemes visszaengedni a 

befogadást, a szembenállás helyére az elfo-
gadást, a harag fenntartása helyett pedig 
hajlandóságot keresni a megbocsátásra. 

Az igazi megbocsátás azt jelenti számom-
ra, hogy elôször is megváltoztatom a hoz-
záállásomat, a szemléletemet az adott hely-
zethez. A legfájdalmasabb állapotot is elfo-
gadom. Lehet azt tagadni, hárítani, ment-
ségeket és önigazolást keresni, úgy tenni, 
mintha meg sem történt volna… nem fog 
változni semmi. Tudatos hozzáállással 
azonban lebonthatók az egyéniség régi 
korlátai, változnak a merev elôítéletek és 
az addigi hitrendszerek. A tudatos hozzáál-
lás része, hogy összekapcsolódom a Léttel. 
A Lét állapotában szeretet, öröm és lelki 
béke van. Sikerül elengedni a bûntudatot, 
a bánatot, a félelmeket és hasonlóképpen 
a mások ellen cipelt negatív érzéseket, a 
haragot, a gyûlöletet, a sérelmeket. Mert 
bárki bármit követett is el ellenünk, vagy 
akár mi követtünk el valamit mások ellen, 
addig mérgez a negatív érzés, amíg az leg-
belül fel nem oldódik. A bosszú, az elégté-
tel nem megoldás, csak felerôsíti a méreg 
hatását.

A szülô–gyermek kapcsolatban fontos, 
ha hibát követ el a gyermek, a bocsánatké-
rés után azért is történjen szeretetteli felol-
dozás, hogy a szidás, a büntetés, a negatív 
érzések nyomától megszabaduljon. Ha a 

szülô hibázik, tudnia kell bocsánatot kérni. 
Ha ezt nem teszi meg és a gyerekben akár 
felnôtt korában is él a negatív érzelem, 
sokat segít, ha mégis megbocsát szüleinek, 
mert a közvetlen feloldozáson és megköny-
nyebbülésen túl, akár generációs terhektôl 
szabadíthatja fel családját, beleértve saját 
gyermekeit is.

Elôfordul, hogy nincs lehetôség sze-
mélyesen bocsánatot kérni, vagy akinek 
szeretnénk megbocsátani, már messze 
jár. Az elme, a tudat számára egyenértékû 
az a valóság is, ha elképzelünk valamit. 
Gondolatban fel lehet idézni, át lehet élni 
a problémás helyzetet, elfogadni az érzése-
ket, bocsánatot kérni és/vagy megbocsáta-
ni. Szeretettel elengedni.

Ez hosszabb ideig is eltarthat, de megéri, 
mert a megbocsátás szabaddá tesz, felsza-
badít a lelki kötöttségek alól, megkönnyeb-
bülést ad, testi szinten gyógyulást hoz-
hat. Arról nem is beszélve, hogy mélyen 
gyökerezô családi viszályokat, házastársi 
félreértéseket és félrelépéseket, gyermek-
kori traumákat oldhat fel a szívbôl jövô, 
testet, lelket és szellemet átható megbocsá-
tó érzés.

Szeretettel várom az érdeklôdôket követ-
kezô „Fûszerezzük az életet” találkozáson, 
június 16-án 10 órakor a Faluházban.

Sáfrány Kata, 
kineziológiai konzultáns

Május 18-án pénteken a két hatodik osz-
tállyal Ópusztaszerre kirándultunk.

Ópusztaszer a magyar államiság bölcsôje, 
történelmi emlékhely. Feszty Árpád körké-
pe a honfoglalásról, méltó helyre került.

Az emlékparkban létrehozott skanzen a 
magyarság népi kultúráját mutatja be.

A nemzeti emlékhely a lovas kultúra ápo-
lására is nagy hangsúlyt fektet, itt rendezik 
meg minden évben a lovas találkozót. A 
Nyeregszemle célja a magyar lovas világ 
megszólítása, hogy együtt elevenítsék fel 
lovas nemzetünk hagyományait.

A másodszor megrendezett találkozó 
sikerét mutatja, hogy 12 000 ember láto-
gatta meg a rendezvényt, több mint négy-
százan lóval együtt jöttek.

A gyerekek fogalmazást írtak a kirándu-
lásról, élményeikbôl közreadunk néhány 
mondatot.

„A március 15-i szereplésünkért egy 
kirándulást kaptunk Ópusztaszerre. 
Megnéztük a Feszty-körképet, a honfog-
laló magyarokról és Árpád fejedelemrôl 
szól. Nagyon fontos történelmi esemény. 
Örülök, hogy a mai napig is megmaradt.” 
(Potássy Zoltán)

„Láttuk a kivágott ezer-
éves tölgyet, amin rajta 
voltak a magyar történe-
lem fontos idôpontjai.” 
(Ladányi Gellért)

„Sok lovasbemutatót 
néztünk meg, amiben a 
régi harcokat mutatták 
be.” (Horváth Máté)

 
„A legjobb dolog az 

volt, amikor kardoztam, 
és fegyvereket próbáltam 
ki.” (Gille József)

„Nagyon tetszettek a 
pékek, isteni kaját adtak, 
mármint kóstolót, ilyen 
tejfölös kenyérszerûséget, 
nagyon finom volt... Volt 
ott egy néni, aki citerázott 
nekünk, és az iskolában 
is voltunk. Nagyon jól 
éreztem magam. Nagyon 
szépen köszönöm a pol-
gármester úrnak és a pol-
gármesteri hivatalnak.” (Sziráki Botond) Papp Judit és Vaczó Zoltán 

osztályfônökök

Megbocsátani, de hogyan?

Nyeregszemle
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Az idei tanév is számos kihívás elé állított 
pedagógust, diákot egyaránt. A szaktárgyi 
versenyek, a felvételi vizsgák és a kompe-
tenciamérés mellett komoly megmérette-
tés volt a nyolcadikosok angol nyelvi szint-
jét mérô alapfokú nyelvvizsga is.

Örömmel tudatjuk, hogy az elôzô évek 
„nemes” hagyományát hat tanulónk ismét 
sikerre vitte, amikor áprilisban igen jó 
eredménnyel vizsgáztak a Rigó utcában. 
Csereklye Anna, Kocsi Dávid, Némedi 
Fanni, Rátkai Amanda, Rau Natália és 
Vaczó Dóra teljesítményére joggal lehe-
tünk büszkék. Több területen is sikerült 
80-90% fölé menniük, ami – figyelembe 
véve, hogy ôk voltak a legfiatalabbak a 
mezônyben – remek eredmény.

A szóbeli vizsga három részbôl állt: 
kötetlen beszélgetés, önálló témakifejtés 
kép alapján és szituáció eljátszása a vizs-
gáztató tanárral. A hallás utáni értést a 
nyelvi laborban tesztelték, ahol két szö-
veg meghallgatását követôen válaszoltak 
a gyerekek írásban a feltett kérdésekre. 
Az írásbeli vizsga sem volt egyszerû. 
Hatvan perc alatt kellett egy hosszú szöve-
get értelmezni, egy másikat lefordítani, és 
megadott szempontok alapján levelet írni. 
Izgatottan, lámpalázasan kezdtek neki a fel-
adatoknak, és bizony elkelt a bátorító szó 
az önbizalom erôsítésére. Fogyott a csoki, 
az üdítô, ment a sztori mesélés, szóval min-
den együtt volt, ami ilyenkor elengedhetet-
len… 

Természetesen a bizonyítvány megszer-
zése csak egy kézzelfogható bizonyítéka 
annak a valós teljesítménynek, ami a zöld 
bôrkötéses dokumentum mögött áll. A fel-
készülés hosszú hónapjai alatt a tudásuk 
sokat fejlôdött. Szókincsük, fogalmazási 
készségük kiváló alap ahhoz, hogy az angol 
nyelvet az elkövetkezô években magasabb 
szinten is mûveljék, és közép- ill. felsôfokú 
nyelvvizsgát tegyenek, ahogyan ez korábbi 
nyelvvizsgásaink többségével már megtör-
tént. 

Lintner Andrea, szaktanár

Végezetül szóljanak maguk a gyerekek.

„Nagyon örülök, hogy sikerült leten-
nem az alapfokú nyelvvizsgát már most 
8. osztályban. Sokat készültünk mind az 
írásbeli, mind a szóbeli részre, és ezek az 
órák is remekül teltek. A vizsga elôtt kicsit 
féltem, de mindenki kedves és segítôkész 
volt, ami megnyugtatott. Jövôre a szent-
endrei Ferences Gimnáziumban fogok 
tanulni, ahol szeretném az angolt tovább-
ra is tanulni.” (Vaczó Dóra) 

„Egyik fô célomnak tekintem, hogy 
minél magasabb szinten megtanuljak 
angolul. Ebben sokat fog segíteni az, 
hogy tanulmányaimat a Hunfalvy János 
Szakközépiskola két tanítási nyelvû sza-
kán folytathatom. Véleményem szerint 
érdemes volt letenni a nyelvvizsgát.” 
(Csereklye Anna)

 
„Számomra sokat jelent az angol, és 

úgy gondolom a jövôm szempontjából 
is fontos szerepet fog játszani. Angolul 
nagyon sokan beszélnek a világon, így 
könnyen tudok kommunikálni külföl-
diekkel, több információhoz juthatok 
hozzá és munkahelyre történô jelentke-
zéskor is számít majd, hogy írok és beszé-
lek angolul. Jövôre Budapesten a Dobos 
C. József Szakközépiskolában fogok 
továbbtanulni.” (Kocsi Dávid)

Kölcsey Ferenc Gimnázium, két taní-

tási nyelvû osztály: az álom, mely való-
ra vált! Ott folytatom tanulmányaimat. 
Ehhez szinte kötelezô feltétel volt letenni 
az alapfokú nyelvvizsgát. A vizsgára éve-
ken át észrevétlenül készültem tanárom 
segítségével, aki támogatott és segített 
minket, majd együtt izgult velünk, mikor 
az eredményt vártuk.Boldogság, siker, 
ezt jelenti nekem: az elsô lépés a felnôttek 
világába.” (Rátkai Amanda)

„A nyelvvizsgán jól éreztem magam. A 
vizsgáztatók kedvesek voltak, mindent 
jól elmagyaráztak. Érdekes volt, hogy 

mi voltunk a legfiatalabbak, ezért 
büszke vagyok magamra és a többi-
ekre. Jövôre biztosan hasznát veszem 
a tudásomnak, hiszen a Boronkay 
György Gimnáziumba megyek” 
(Némedi Noémi)

„Igazán boldog vagyok, mert 
egy sikeres idôszak van mögöttem. 
Felvettek az Óbudai Gimnáziumba 
az angol nyelvi elôkészítô tagozatra 
és sikerült a nyelvvizsgám is. Hálás 
vagyok mindenkinek, aki támogatott, 

és segített nekem. Az angol nyelv szá-
momra nagyon fontos. Nemcsak azért, 
mert a késôbbiekben szeretném külföld-
ön is hasznosítani, hanem mert ez a meg-
szerzett tudás segíteni fog a jövôm ala-
kulásában, és ha majd erre az idôszakra 
visszagondolok, örömmel fog eltölteni ez 
az emlék.” (Rau Natália)

Ballagás 2012. június 16. szombat 10 
óra, helyszín az iskola udvara.

Iskolai és zeneiskolai évzáró ünnepély 
június 18. hétfô 17 óra, helyszín az iskola 
udvara. 2012. június 20. és augusztus 17. 
között az iskola nyári ügyeleti rend szerint tart 
nyitva. Irodai ügyfélfogadás (beiratko zás, iga-
zolások kiadása, hivatalos ügyek inté zése) két-
hetente szerdai napokon 9 és 13 óra között 
lesz (VI. 20., VII. 4.,18., VIII. 1., 15.).

Iskolai hírek

Idegen nyelvet tudni szép

Folytatás az 1. oldalról 
Faluház rendszeres programja
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele. Vezeti: Losánszky Erzsébet, 0620/537 
7752. 
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda 18:00: Íj veled 6– > 7! Íjászoktatás 
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász 
Sport Egyesület vezetésével 6 éves kortól, 
felnôtteknek is. Elôzetes bejelentkezés szüksé-

ges: Papp Károly +3620/929 1465
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek képzô-
mûvész szak kör. Vezeti: Lengyel Rita, 
+3620/547 5450
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30 
Egészségmegôrzô gyógytor na, vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 Orientális és show tánc-
oktatás (pompom és disco) 4-8 éves korig, 
17.30-18-30-ig 9 éves kortól 
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Református gyülekezeti terem 
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni-

kus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az 
énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Szabó Judit, 
0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00-18:30: Kézimunka-klub. 
Érdeklôdni: 0630/951 5484.

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

Tahitótfalu júniusi
programjai
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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a lap 
minden kedves Olvasóját a magyarság tria-
noni tragédiájának 92. évfordulóján. Önök, 
velem együtt azért emlékeznek most, mert 
mindnyájunkban, s velünk együtt egy nem-
zetben, a szétszórt magyarságban egyre 
erôsebben munkálódik évtizedek óta az a 
furcsa, alig magyarázható, minduntalan lel-
ket háborgató fájdalom, amit a magyarság 
tragédiaként, gyászkeretes békeként élt 
meg eddig, és meg kell élnie manapság is. 
Azért fáj nekünk, mert a jóknak fáj a rossz, 
az igazaknak az igaztalan. Karinthy mondta 
a versaillesi, Trianon palota óratermében 
kötött 2. gyászszerzôdés után: „Magyar az, 
akinek Trianon fáj”. 

Aki látta felkelni az életet adó vörös 
korongot a Keleti Kárpátok bércei és lár-
mafái fölött, aki hallotta a kárpátaljai feny-
vesek fájdalmas, félelmetes, földrengetô 
zúgását, aki látta lenyugodni a magyar fájda-
lomban megfáradt napot a Tátra örökhavas 
bércei fölött, akinek a lelke képzeletben 
visszaszállt évszázadokra Bácska és a Bánát 
magyar vér áztatta rónái fölé ,aki látta az 
ôrizetlen Ôrvidék bástyáit, igen, annak fáj a 
lelke, és annak fáj Trianon. Sokan vannak, 
akik azt mondják: elég volt a siránkozásból, 
a múltba révedésbôl! Ôk bizonyosan nem 
látták és nem érezhették a fentieket. Talán 
majd egyszer nekik is fáj mind ez. Csak ne 
legyen késô! Más nép három emberöltô 
után talán már belenyugodott volna évez-
redes, vérrel, munkával, tudással szerzett és 
megtartott országa kétharmadának elvesz-
tésébe. Talán manapság nekünk is másként 
fájna minden! De, írván ezeket nagypénte-
ken, az emberiség egyetemes fájdalmának, 
Krisztus keresztre feszítésének napján – 
nem téve mérlegre a kettôt –, nekünk még 
az is fáj, hogy Európa és a világ mostohább 
része 90 és 20 éve, és még ma is azt kiáltja 
ránk: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Pedig 
Wass Alberttel szólva: „…ma dúlt ottho-
nában magára hagyva vívódik a magyar, 
társtalanul kallódik Nyugat országútjain, s 
nyomorult sorsát részvétlenül bámulja a kal-
már csôcselék…vajha Magyarország nem 
áll vala karddal a kezében ôrt gyepüjén…
hol lenne az a híres nyugati kultúra, s hol 
lenne Róma keresztje?...vajh milyen nyelven 
dicsérnék az Urat a nyugati tengerek part-
ján…így vérzett el a magyar, Úr Jézus, a Te 
szent nevedért, Európa gyepüjén,…öröksé-
gül adtuk utódainknak a nyugat védelme-
zését s a Te szent tanításodat, s utódaink 
hûséggel tartották azt, mind a mai napig. …
vérüket adták, s békesség idején befogad-
tak a magyar tetô alá minden jött-ment ide-
gent, ki a Te nevedben védelmet keresett. 
Így fogyott a magyar, s így hízott kövérre 

országunk földjén a kegyesen befogadott 
koldusok hada, akik megsokasodván odáig 
vetemedtek, hogy maguknak követelték azt, 
ami a miénk s Szent Koronád országát dara-
bokra vagdalták arcátlan kapzsiságukban…” 
Ezért van az, „hogy nemzetünk még mindig 
kettéhasadt életet él,…nép még annyit nem 
szenvedett e földön, mint a mi rongyos, 
kifosztott magyar népünk…”, WA:.Valaki 
tévedett)

És ma is, 2012-ben, ellenségekkel, ezüst-
pénzû árulókkal terhelten, vesszôfutással 
kínoznak át a gyilokjárókkal szegélyezett 
heródesi kapun. És közben alig van kéz, 
amely ne emelné suhogó vesszejét mezí-
telen hátunkra! De mi ugyanakkor – velük 
ellentétben –, 1100 éves keresztyéni múlt-
tal és egyre erôsödô keresztyéni hittel, 
nem mint hitvány fûcsomó, hanem mint 
gyönyörû virág kapaszkodunk meg a törté-
nelem meredek, kopár sziklafalán, de még 
most is úgy, hogy ennek a virágnak az illata 
még mindig nem egészen a magyar, hanem 
a biztonságos völgyben lévô, korbácsot 
suhogtatókat gazdagítja érdemtelenül. S ez 
nincs jól így!

Ezen emlékezésnek a feltámadás nap-
ján írt mondanivalója, üzenete: ma, hét-
fôn, miként ama feltámadás hétfôjén, a 
tanítványok múló reménytelenségével 
szemben nekünk meggyôzôdéssel érlelt 
hittel kell vallanunk – most, és mind örök-
ké – azt, amit a zsidókhoz írt levél mond: 
(10/39), „De mi nem a meghátrálás embe-
rei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a 
hitéi, hogy életet nyerjünk.” Adjon nekünk 
erôt sok egyéb mellett az, hogy, miként a 
nóta mondja: „Szatmár alatt sírva folyik a 
Szamos”, az, hogy „A Vág völgynek min-
den fája, Magyar lelke, magyar lánya, Bús 
fiai sírnak…” (Molnár K. Vadregényes Vág 
völgyében), az, hogy „Délibábos magyar 
róna, Mintha hazám tükre vóna! Ott lebeg a 
nemzet lelke, A magyar nép honszerelme…
”(Ligárt: Olvasókönyv), az, hogy „Kassán 
nincs Himnusz…de Krisztus vezényelt a 
kassai dómban… s azóta szól a lélek-orgo-
na…” (v. Somogyváry Gy.) Adjon erôt min-
den magyarnak ez az évtizedes fájdalom, de 
ugyanakkor a feltámadt Krisztus nyomán a 
remény és a hit, mint azt a mesebeli égig érô 
fa példájából is látjuk. Miként az éltet adó 
víz a földalatti titkos gyökérhálózatból föl-
áramlik a legmagasabb faág csúcsáig, ugyan 
azzal a szívóssággal kell a magyarnak fölfelé 
törekednie a magyar élet, a történelem, a 
jövô fájában, hogy annak virága a magyar-
nak illatozzon, hogy annak gyümölcse végre 
a magyarnak teremjen! És ha kell – az utá-
nunk jövôkért –, miként Tamási Áron tette, 
nekünk is azt kell tennünk kishitûség, önfel-

adás nélkül, összeszorított ajakkal, össze-
fogva: „…én barázdáról barázdára jártam és 
sírással szedtem ki a rögök alól a fájdalmat, 
hogy dolgos fajomnak…kenyeret tudjon 
adni a föld…” A Hargita. (Jussomat ne vitas-
sátok) S minden magyarnak a Kárpát haza!

Végezetül: Trianonra nem csak az évfor-
dulókon kell emlékezni, hanem mindenkor, 
s úgy csengjen ez a fülünkbe, lelkünkbe, 
mint az óra, a gong ütése, a harangkon-
dulás visszhangja! Azzal a semmihez sem 
hasonlítható hittel – és az már nem hazasze-
retet, hanem honszerelem volt –, ami egy 
nagybányai magyar fejfájára íródott éppen 
10 éve: „1912-2002. Élt 4 évet!” Annyit, és 
addig, amíg Észak-Erdély ismét a magyar 
haza része volt! Nap, mint nap, munkával, 
tudással, erôs akarattal, meggyôzôdéses 
hittel kell a világtól követelnünk: Igazságot 
Magyarországnak! Felrovom mindnyájunk-
nak: az igazságunkért mindnyájunknak meg 
kell harcolnia! A sors a magyarnak a soha-
sem adott és ad ingyen, könnyen semmit!

Sem az igazságot, sem a jövôbeni megma-
radásunk esélyét, lehetôségét! 

Köszönöm szépen. Isten áldja a jó 
magyart! 2012. Húsvétján

E napon befejeztem a fenti írását, de a 
jelen napi történések további szólásra kény-
szerítenek. Gyászfeketén-gyászfehéren fel 
kell tennünk a fenti követelés lényegét: mi 
a mi igazságunk, 2012. jún. 4. elôtt s után? 
Sok egyéb mellett az is, hogy egy ezredéves 
kárpátmedencei népnek és fiának, apostolá-
nak ne a fenséges országot 90 éve bitorlók 
mondják meg, van-e joga az anyaföldben 
pihennie, vagy sem? Az, hogy a Felvidéken, 
a Délvidéken, az ôsi földön magyarul 
beszélôket, szabadságharcaink meggyalázó-
inak utódai ütik, s verik. Gyalázzák eleink 
emlékét mindenütt, s fent, Verecke szorosá-
ban is! S mind ezt ne tehessék meg! Ez is az 
igazságunk! Hivatkozhatunk méltatlankodva 
az európai értékrendre. Mit jelenthet ez az 
értékrend nekünk, a keresztyénség ezred-
éves európai hordozóinak, s mit azoknak, 
akik kivetették az európai Alkotmányból 
azt a keresztyénségi eszmét, amely ezer éve-
ken át magasra emelte a mára értékrendjé-
ben kiüresedett, megfáradt kontinenst. Mit 
ér hivatkoznunk arra, amikor Trianonban 
sem és azóta sem hallgatott meg minket a 
hálátlan Európa? Mi marad meg nekünk, lel-
künket, reményeinket, vállunkat terhelten 
választásként, válaszként?! Az amit fentebb 
említettem: a mindenek fölötti egység, össze-
fogás, és az abból Istenért, hazáért, a templo-
mért, az iskoláért, a családért való áldozatos 
munka és küzdelem, vagyis, mind az, amit 
Csíksomlyó, a székelyudvarhelyi temetô, a 
katolikus bazilikák, a református nagytemp-
lomok üzennek, együtt a fazsindelyes, festett 
kazettás kicsiny istenházakkal együtt.

G. Szalai István, 2012. május, Pünkösd

Trianon, 2012.



2012. 05. 11-én, Szentendrén az atlétikai 
négypróba versenyen vett részt iskolánk 
5–6. osztályos fiú és lány csapata. Leány 
csapatunk 5., fiú csapatunk 6. helyezést 
ért el. Válogatásukat Szûcs Kata testnevelô 
tanár végezte, aki a versenyre is velük uta-
zott.

Ugyanezen a napon a helyi sportpá-
lyán bonyolítottuk le a leányfalui Bozsik-
program régiós döntôjét, amelyet csapa-
tunk fölényesen megnyert, majd május 
14-én, Vecsésen a Pest megyei döntôben 
III. helyezést ért el.

Lányaink május 19-én fogadták barát-
ságos mérkôzésre futballpályánkon a 
Dunakanyar SE nôi csapatát – amelyben 
felerészt felnôtt nôk szerepeltek – és 5:1-es 
gyôzelmet arattunk.

A lányok névsora: Csereklye Anna, 
Bötkös Nóra, Rau Natália, Fehérvári 
Eszter, Valcz Dóra, Kapitány Kármen, 
Horváth Dzsenna, Hideg Zsófia, Kovács 
Judit, Kulcsár Evelin, Mirk Klementina, 

Dankovics Petra, Csizmadia Petra.
Lányaink teljesítménye elôtt ezúton is 

megemelem a kalapomat!

Kovács Judit 4.osztályos tanulónk sakk-
eredményei:
– Pest megyei korcsoportos bajnokság 

összetett I. helyezés
– Budapesti régiós ifjúsági csoportbaj-

nokság (a Szentendrei sakkiskolával) I. 
helyezés 

– Lauder-Sakkfesztivál (Bp.) egyéni III. 
helyezés.
Eredményéhez szívbôl gratulálunk

2012. 05. 13-án Szentendrén Szûcs Kata 
testnevelô tanárunk a Body Sport Kupán 
Fitness Model kategóriában II. helyezést, 
2012. 05. 20-án Szegeden a WBPF (World 
Bodybuilding & Phisique Sport Federation) 
Magyar Bajnokságon I. helyezést, illetve 
összetett versenyben is I. helyezést ért el.

Eredményeihez ezúton is gratulálok!

Turóczi Csaba testnevelô tanár
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Gyenge folytatás
 
Az utóbbi hónapban felnôtt csapatunk is 

beleszaladt 2 súlyos vereségbe, amelynek 4 
sérült és 2 eltiltott játékosunk hiánya volt 
elsôsorban az oka.

Eredmények:

Csomád – Tahitótfalu: 8:2
Gól: Szabó Dániel, Hegedûs Csaba

Tahitótfalu - Erdôkertes 3:3
Gól: Hegedûs Csaba (2) Szabó György

Dunakeszi – Tahitótfalu 7:0

Tahitótfalu – Isaszeg 0:1

Turóczi Csaba 
S.E. sportigazgató, 

MLSZ-Bozsik régiós programvezetô

Focihírek Iskolai-óvodai sport

Megkezdôdött a versenyszezon a fogat-
hajtó sportban is. Április utolsó hétvégéjén 
Fábiánsebestyénben, Csongrád megyében 
rendezték meg a szakág szezonnyitó verse-
nyét. Ez a verseny egyben nemzetközi ver-
seny is volt számos külföldi résztvevôvel. 

Ezen verseny eredményei beleszámí-
tanak abba az értékelésbe, mely alapján 
kihirdetésre kerül az a válogatott keret, 
melynek tagjai részt vehetnek augusztus-
ban az ugyanezen a helyszínen megrende-
zésre kerülô Duna-Alpesi kupán. Ez kettes 
fogatok számára kiírt verseny, mely a szak-
ágban nem hivatalos Európa-bajnokságnak 
számít. 

Tahitótfaluból Gubacsi József, Niesz 
Gábor, Bodor Márk és Magyar Koppány 
vett részt a versenyen. Magyarországon 
egyedülálló dolog, hogy egy települést 
négy A-kategóriás versenyzô képvisel egy 
rangos mezônyben. 

A díjhajtásban Gubacsi József holtver-
senyben a negyedik helyen végzett, ami 
elôkelônek számít a rangos mezônyben. 

Bodor Márk 14., Niesz Gábor 19., Magyar 
Koppány a 24. helyen fejezte be a díjhajtás 
versenyszámot.

Másnap a maraton versenyszámban igen 
nehéz pályán kellett a fogatoknak végig 
küzdeniük magukat. Ez Niesz Gábornak 
sikerült a legjobban, aki a 9. helyen vég-
zett. A többiek közül Gubacsi József a 16., 
Magyar Koppány a 23. és Bodor Márk a 24. 
helyen fejezte a számot.

Harmadik napon következett a mindent 
eldöntô akadályhajtás versenye. Ebben a 
számban Niesz Gábor 10., Gubacsi József 12., 
Bodor Márk 20., Magyar Koppány 25. lett.

Az összetett versenyben Gubacsi  József 
a 7. helyen végzett. Ez azt jelenti, hogy 
az elsô válogató után benne van abban a 
keretben, akik kijuthatnak a rangos ver-
senyre.

Niesz Gábor 10., Bodor Márk 19., Magyar 
Koppány 22. helyen végeztek.

Május 11-13. között Tolna-Mözsön 
rendeztek országos B-kategóriás fogat-
versenyt, melyen Fábián Csaba vett 
részt. Mindhárom versenyszámban a 
középmezônyben szerepelt és végül a 15. 
helyen zárta a versenyt.

  Fábián Csaba 
TLSE

Fogatos hírek

Magyar Koppány

Gubacsi József

Niesz Gábor

Bodor Márk
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A legendákból ismert Botond vezér – 
nem találva a kapucsengôt – bárdjával 
„kopogtatott” Bizánc érckapuján. Ütött is 
egy jókora lyukat, egy gyerek átfért rajta. 

Ezt bevezetôül szántam a kapukról 
szóló gondolatok elé. Persze, nem a Fekete 
Párduc által védett futball-kapura, vagy a 
Szent Péter ôrizte mennyország kapujára, 
hanem falunk míves bejárataira utalnék, 
melyek a maguk hangulatában, a funkció 
és forma egységével dicsérik a – gyakor-
ta ismeretlen – alkotókat, mestereket és a 
tulajdonosok igényességét. Jelzem, nem 
kerítéskapukról, hanem a zártsorú beépí-

tés utcafronti bejáratairól, azaz a kocsi 
behajtókról és kiskapukról van szó. A 
„nagykapu” mérete alkalmazkodott a sze-
kerek szélességéhez, a rakomány magas-

ságához, a ráforduló sugár (akár az utca 
szélessége miatt is) adta lehetôségekhez. 
A kôbôl készült „kerékvetôk” segítettek 
a helyes irány tartásában. A kapuk önálló 

szerkezetekként kerültek beépítésre, ács-
tokkal, veretes pántokkal, kilincsekkel, 
zárakkal, reteszekkel. Optimálisan a két-
szárnyú, befelé nyíló kapuzatok az alkal-
mazott keményfa jelentôs súlya miatt 
kazettás, vagy parkett mintás betétekkel 
kerültek könnyítésre, ebbôl aztán egy vál-
tozatos mintázat lehetôsége kínálkozott, 
faragott-vésett díszítésekkel, kiemelt kere-
tekkel. 

Érdekes az a felismerés, hogy a falu-
si, földszintes házak belsôudvari beépí-
tése miatti áthajtók lettek a városi házak-
nál alkalmazott kapubejárók mintái. A 
városodás tömörebb beépítése a telek-
árak növekedése következtében az emele-
tes, több szintes bérházak felé fordult, de 
a példa a falusi építés módszerén alapult. 

Ez – végre – egy olyan mûszaki megoldás 
és funkcionális szükségszerûség, amit a 
faluépítés gyakorolt a városira. Tahitótfalu 
lakói büszkék lehetnek jól karbantartott, 
látványos kapuikra, melyek között nem 
ritka a 100 évnél is régebbi. A kapuzatok 
mindenkor egy jelentôs történelmi feje-

zet részei, korszakokon átívelô, de azokra 
jellemzô kialakításokkal. 

A régebbi kapukon kopogtató karikák 
(olykor állatfej által tartva) vagy mechani-
kus mozgatású (rángatható) kapucsengôk 
jelezték az érkezôt. Ma már elektromos 
csengôk, kaputelefonok, videotelefonok 
váltották ki ezeket a szép szerkezeteket. 

Számomra a kapu alatti résen megjelenô 
kutyaorr és tulajdonosának látszólag 
barátságtalan morgása, ugatása azért ked-
ves, mert bebocsátás után – általában – 
boldog farok csóválással köszönt. Várható 
ez egy csengôtôl?...

Benedetti Tibor

Falusi házaink
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2012. május 14-én tartották a Kistérségi 
receptverseny eredményhirdetését. A 
receptversenyen házi tejjel és tejtermék-
kel készült ételekkel versenyeztek a 
résztvevôk.

A rendezvényre a szentendrei Aranysár-
kány Vendéglôben került sor a díjakat fel-
ajánló vendéglôsök, támogatók, a díjazot-
tak és a sajtó képviselôinek jelenlétében. 
A hangulatos rendezvényen ismertette 
a DPÖTKT Életrevaló programsoroza-
tát dr. Dedics Zsigmond, a Kistérségi 

Iroda vezetôje 
és bemutatta az 
„Ahogy mi készít-
jük” címû sajtké-
szítést ismertetô 
könyvecskét is. 

Majd Kudett 
Magdi konferálá-
sával sor került 
a díjak átadá-
sára.  Minden 
dí jazott átve-
hette Kemendi 
Ágnes fû szerész 
szárí tott és friss 
f û s z e r e k b ô l , 
ró zsa vízbôl és 
egyéb külön-
le gességekbôl álló csokrát, Pozsa Panni 
sajtkészítô kezdô fûszersajt csomag-
ját. Különdíjban részesült Földesné 
Rudolf Brigitta Dunabogdányból, Zoltai 
Józsefné Szentendrérôl és Balog Tünde 
Tahitótfaluból, akik a Kistérségi Iroda sajt-
füzetét és egy házi receptek gyûjtésére 
alkalmas könyvet vehettek át. 

A rendezvény támogatói által felaján-
lott díjak is átadásra kerültek. ifj. Újvári 
Ferenc, a szigetmonostori Bacchus 
Ét te rem vezetôje Bakai Andreának a 
tonkababos csokipuding, ifj. Máhr Attila, 
az Aranysárkány Vendéglô képviselôje 
pedig Kiss Andornénak sajtos-hagymás 
galuska receptjéért 10.000 Ft értékû aján-

dékutalványt adott át. Az internetes szava-
záson közönségdíjat nyert recept szintén a 
tahitótfalui Kiss Andorné sajtos - hagymás 
galuska variációja lett, a 15.000 Ft-os díjat 
Rácz Lajos, a kisoroszi Rácz Fogadó tulajdo-
nosa adta át a nyertesnek.

Az Aranysárkány konyhájában elkészí-
tették a közönségdíjas receptet, melyet 
mindenki megkóstolhatott. Ezt követôen 
a Cserpes Sajtmûhely felajánlásaként 
finom sajtokat és túró rudit is kínáltak a 
jelenlévôknek.

A receptek megtekinthetôk a www.
dunakanyar-pilis.hu weboldalon.

Kosztek Gabi

Egy jó ebéd mindennapi ajándék a sze-
retteinknek. A tahitótfalui Kiss Andorné 
Éva néni, a Kistérségi receptverseny 
gyôztese szerint az a jó háziasszony, aki 
igyekszik megtudni minden családtag ked-
venc ételét, hogy gyakran kedvükbe jár-
hasson. Nagy családban, munka mellett is 
könnyen és hamar elkészíthetô olcsó éte-
lek receptjét osztja meg velünk e sorozat-
ban. Íme a nyertes recept:

Sajtos, hagymás galuska variáció a 
magam módján

Hozzávalók:
70 dkg finomliszt
4 db tojás
5 dkg só
40 vöröshagyma 
20 dkg vaj
10-10 dkg sajt natúr és füstölt fonottka, 

Bokri juhsajt

Elkészítés:
A vöröshagymát kockákra vágjuk és a 

vajon sötétbarnára pirítjuk. A sajtokat meg-
reszeljük és külön tányérra tesszük (ne 
keverjük össze).

A lisztbôl a sóval és a tojásokkal kissé 
lágyabb galuska tésztát keverünk. Egy 
közepes méretû, téglalap alakú jénai tálat 
készítsünk elô, amelybe a galuska tész-
ta  1/3-ad részét forrón szétterítjük és 
azonnal rászórjuk az egyféle sajtot. A sajt 
tetejére egy evôkanál pirított hagymát is 
szétterítünk. Az újabb egyharmad forró 
galuskát a hagymára ráterítjük és megszór-
juk a következô sajttal, melyre ismét egy 
evôkanál hagymát terítünk. Jön az utolsó 
réteg galuska, melyre az utolsó sajtréteget 
szórjuk rá és a maradékot is még rászórjuk. 
Törekedjünk arra, hogy a rétegek arányo-
sak legyenek (hasonlóképpen a rakott 
krumplihoz).

Félszáraz fehér borral kínáljuk.

Hogy legyen eléje egy üde gyümölcsle-
ves, eperszezon lévén máris kipróbálhatják 
az alábbi finomságot:

Eperkrém leves
Hozzávalók 4 személyre:
80 dkg friss eper
8 dl tej
1 dl tejszín
cukor ízlés szerint
csipetnyi fahéj, pár szem szegfûszeg
citromhéj v. két csepp citromolaj (így 

elkerüljük a héjban oldódó vegyszereket).
A cipkázott, mosott epret kevés vízben 

rövid ideig fôzzük, majd leturmixoljuk. 
Cukorral édesítjük, beletesszük a fûszere-
ket, a citromhéjat vagy citromolajat, majd 
hagyjuk kihûlni. Hidegen, kevergetés mel-
lett beleöntjük a tejet és a tejszínt. Laza 
krémsûrûségûvé válik liszt és puding nél-
kül, a gyümölcs húsától. Tejszínhabbal, egy 
szem eperrel, esetleg citromfûvel díszítve 
tálaljuk.

Béres Gabriella

Kistérségi receptverseny eredményhirdetés

Receptek Éva nénitôl
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q

Akácoszlop

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

Családi házak, nyaralók, 
köz intézmények 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.

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Apróhirdetés

Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt. 
Telefon: 06-20-320-4767

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ!
Már most gondoskodjon gázkészüléke 

éves karbantartásáról! 
 Hogy miért?
 Mert csökken a gázfogyasztás, védi környezetét, készülékét! 
 Mert karbantartott készülékben nem keletkezik szénmonoxid! 
 Mert kiderül, ha valami elhasználódott a gázkészülékében! 

Hívjon most! 
Jónai Péter    30 / 9709 761 

Épületgépész technikus, gázkészülékszerelı
Bluered Kft.     MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2011 

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van 
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szál-
lítjuk.
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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A kétévente megrendezett seregszemlé-
nek idén Tahitótfalu adott helyet. Teltház 
elôtt zajlott az ötven egyéni és csopor-
tos fellépô igen színvonalas és színes pro-
dukciója. Szigetmonostor, Pócsmegyer, 
Tahitótfalu, Kisoroszi és Visegrád ovisai, 
iskolásai, zeneiskolásai, egyéni és cso-
portos felnôtt elôadói, kórusai és együt-
tesei szerepeltek a közönség és a zsûri 

soraiban egyöntetû sikert aratva. Öröm 
volt látni a  sok lelkes fiatalt és jókedvû 
idôset, akik szabadidejüket a kultú-
ra és hagyományaink megismerésével 
és továbbadásával töltik egy kis fényt és 
reményt adva elsötétülô világunkban. A 
zsûri Tolnai Miklós színmûvész, Maday 
Emôke színmûvész és Wajnold Györgyi 
táncmûvész személyében elismerô és biz-
tató szavakkal illették az összes fellépôt. 

A seregszemle a Danubia TV mûsorán és 
honlapján megtekinthetô.

Béres Gabriella

Fotó: Danubia TV

A Feltámadási menet jelvényét május 
12-én a visegrádiaktól vettük át a Trianon 
Emlékmûnél.

A nemzeti zarándoklat nyolcadszor 
indult útjára húsvét vasárnapján és pün-
kösdkor érkezett Csíksomlyóra, hogy az 
útvonal állomásain hirdesse elfásult, csa-
lódott honfitársainknak a Feltámadott 
Krisztussal való szövetségünket és nem-
zeti újjászületésünk szükségességét.

A tavalyi év a hálaadás éve volt, az idei 

a keresztény erkölcsi értékrend vallásának 
és vállalásának jegyében zajlik.

A jelvényre feltûzött szalaggal és a zarán-
dokkönyvbe beírt kérésünkkel vettünk 
részt  mi is az egyetemes magyarság éle-

tében fontos szerepet játszó csíksomlyói 
pünkösdi búcsún.

Kubanek István

Fotó: Danubia TV

Dunakanyar Kulturális 
Seregszemle teltház elôtt

Feltámadási menet 2012.

A visegrádi iskola néptáncosai

Tahitótfalui ovisok

A Zöldfülû Bogár Zenekar és Kórus 
Szigetmonostorról

Részlet a Zöldsziget Tánccsoport 
és a Mimus Színmûhely Örkény 

estjébôl (Szigetmonostor)
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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 • CSALÁdSEGíTô éS GYERmEKjóLéTI SZOLGÁLAT 
– 0626/312 605 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-
796 • 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLdHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATó – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKGYóGYÁ SZAT – dr. 
Szécsényi Ilo na, 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 – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 387-060, 
nyitva: hétfô–pént.: 8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Szentendrei út 5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 387-046 • KéméNY SEPRô – 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, Duna kor zó 
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 • mUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
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, 
Vá ros háztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állam-
polgárság), 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 folyama-
tosan, tel.: (26)387-030 • óVOdÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., 
tel.: 385-893 – Tahi tót falu, 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 ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 
8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 
és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csüt-
örtök 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 – Szent endre, Kano nok 
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENdôRSéG – Szent end re, Dózsa 
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI KATOLIKUS 
PLéBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí TÁS – Kaposvári 
Városgaz dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • 
TAKARéK SZÖVET KEZET – 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 • TER HES  GONdOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
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: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–
10.30, Karne vál né Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges 
csecse mô tanácsa dás 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: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám, 
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta 
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje min-
den hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.
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• Zöldségeskert: Az utolsó, melegágyban 
vagy üvegházban nevelt hagymát is ültes-
sük ki. Ültessük ki az ôszi és téli káposz-
tát, védjük a káposztalégy ellen. Kötözzük 
fel az uborkát. Szedjük fel az újkrumplit, 
a többit kupacoljuk fel. Ültessük ki a sza-
badba a kényes zöldségféléket is.

 
• Gyümölcsös: A bogyósokon végezzünk 

zöldmetszést. A gyümölcsfák nemkívá-
natos hajtásait vágjuk le, ha szükséges, 
kötözzük fel. A cseresznyét védjük a 
madaraktól. A kívánt mennyiségû eperin-
dát gyökereztessük le, a többit távolítsuk 

el. A szôlôn végezzük el a nyári zöldmet-
szést.

 
• Díszkert: A hûvösebb vidékeken ültes-

sük ki a kényes egynyáriakat és évelôket. 
Helyezzük tenyészhelyükre a mélyvízi 
növényeket. Az évelôk és kétnyáriak 
palántáit ültessük ki végleges helyük-
re, a korán nyíló évelôket vágjuk vissza. 
Bujtásról szaporíthatunk futókat.

 
• Üvegház: A gyümölcstermésû zöldsé-

geket (paprika, paradicsom, padlizsán) 
egyeljük ki és trágyázzuk, a paradicsom 
oldalhajtásait csípjük ki. A tûzô nap ellen 
árnyékoljunk.

Vízi sport és kalandtábor Szentendrén 
Szûcs Kata szervezésében
Idôpontok: 07.23-27. alsó tagozat, 08.06-
10. felsô tagozat (a csoportbeosztásokat 
rugalmasan kezeljük)
Programok: kajak-kenu oktatás, túrázás, 
teljes felszereléssel, motoros hajókísérettel,
képességfejlesztô sporteszköz speed stacks 
– sport poharak oktatása, igényes, változa-
tos programok: játékok, úszás, fürdôzés.
Helye: Szentendre, Presto Sport- és Szabad-

idô Egyesület, a Czóbel sétány a régi hajóál-
lomás mellett (megközelíthetô a Sziget utca 
felôl)
Részvételi díj: 23.500.-Ft/fô/hét, testvé-
reknek: 21.000.-Ft/fô/hét (részletfizetési 
lehetôséggel)
Ellátás: reggeli, ebéd és uzsonna
Érkezés: reggel 9.00-ig. 
Távozás: délután  16.30 után
Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
Szûcs Kata testnevelô tanárnál
E-mail: szucskataeva@gmail.com         
06- 30/ 322-05-84 telefonon

 Kertésznaptár - június

Süt a nap és itt a nyár


