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A tartalomból:

Polgármesteri
beszámoló
Sikerült! Tahitótfalu
megépítheti a gátat
Az egész falut érintô, több mint két éves
elôkészítésû pályázatunk sikerrel szerepelt a
második fordulóban is. Tahitótfalu ezzel 847
millió forintot nyert, hogy a szigeti bejáró
hídfôjénél megépülhessen az a 852 méter hos�szú árvízvédelmi mû, amely védelmet nyújt
Tótfalu északi részének.
Amint arról az erdôtulajdonosok gyûlésén
is tájékoztattam Önöket – noha a februárban
benyújtott dokumentációt kifogás nélkül elfo-
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Református gyülekezeti
hírek
gadta az anyagi forrást biztosító Közremûködô
Szervezet –, nemrégiben arról értesítették az
Önkormányzatot, hogy erre a beruházásra nem
áll rendelkezésre anyagi fedezet. Emiatt a pályázatunkat úgynevezett tartalék listára helyezte az
Energia Központ, az Uniós források átcsoportosításáig. Akkor még nem tudtuk, ez mennyi idôt
vesz igénybe. Szerencsére nem tartott sokáig,
és mára már a kezünkben van a támogató levél.
Július második felében kerül sor a Támogatási
Szerzôdés aláírására, és ezt követôen a közbeszerzéseket is el tudjuk indítani a kivitelezô, a mérnök
és a projekt menedzsment kiválasztására.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Július 2-8. Baptista Gyermektábor
Július 9-20. Nyári Napközis Gyermektábor a Szabadidôparkban
Július 9-15. XII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét. Érd.:
Szabó Judit 0620/543 1269.
Faluház programja júliusban
Július 20. 9:00: Közös kenyérsütés a napközis tábor gyermekeivel.
Lehet csatlakozni az eseményhez bejelentkezés után: 0630/337
5527.

7.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület legutóbbi ülését, munkatervnek megfelelôen június 21-én tartotta, melyen Szabó Judit
képviselô nem volt jelen.
A Képviselô-testület az elsô napirend
keretében tájékoztatást hallgatott meg a
Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság 2011.
évi tevékenységérôl, melyet a jelenlévô
parancsnok szóban kiegészített az ez évi
fontosabb adatokkal.
Folytatás a 3. oldalon

Faluház rendszeres programja
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet
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 szükséges: Papp
Károly +3620/929 1465
Gyermek képzômûvész szakkör: nyári szünet
Népház rendszeres programjai
Nyári szünet
Folytatás az 5. oldalon

Igazgatási szünet július 16-tól augusztus 3-ig
Részletek a 3. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
A munkálatok elôre láthatóan a jövô év
tavaszán kezdôdnek el, és a tél beálltáig
befejezzük az építést. A nyár azonban még
sok munkával fog telni, hiszen a beruházás
megkezdéséhez véglegesen rendezni kell
az ingatlanok tulajdonviszonyait, a szakhatóságok engedélyeit be kell szerezzük, és a
közmûvek áthelyezésének kiviteli terveit is
el kell készítsük, melyek engedélyeztetése
is több hónapig tartó feladat. A gát átlagosan 35 méteres talpszélességgel, 2,4 méter
átlagmagassággal és 4 méteres korona szélességgel épül meg. Ehhez közel 60.000 m3
föld megmozgatása szükséges, amelybôl a
töltés és a talajcsere 48 930 m3, a hídfeljárónál lévô mélyület feltöltése pedig 7 900
m3. A töltés korona egy 3 méter széles 29
cm vastagságú burkolatot kap, melyet a
nem engedélyezett jármûforgalom kizárása
érdekében, a töltés két végén és a rámpák
keresztezési helyének két oldalán, összesen
6 db sorompó fog védeni. A pályázat 100
százalékban elszámolható költségû, azaz a
településnek a fejlesztés pénzbe nem kerül!
Lendületes volt a Tahitótfalui Vágta
A helyi lovas életünk népszerûsítése
érdekében, az Eperfesztivál ideje alatt
rendeztük meg idén elsô alkalommal a

A település vezetôk közül Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere végzett az elsô helyen

Faragó András színmûvész, a fogathajtó verseny közéleti személyiségeinek elsô helyezettje
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Tahitótfalui Vágtát, amely a szeptemberi
Budapesti Nemzeti Vágta elôfutama volt.
Nagy érdeklôdés kísérte a versenyt, amin

Erdôtulajdonosok gyûlése
Június 23-ára szerveztük meg a 03/1
hrsz.-on nyilvántartott erdô tulajdonosainak közgyûlését. A gyûlést megelôzô
hetek elôkészítésének és informatikai
rendszerrel történô megtámogatásának
köszönhetôen a 16:00 órára meghirde-

A Tahitótfalui Vágta díjátadó ünnepsége. Balról jobbra: Prof. Dr. Fehér Károly a Magyar Lovas Szövetség kommunikációs igazgatója, Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere, Tóth Kata az NVM helyettes államtitkára, Dr. Solti László a Gödöllôi Szent
István Egyetem rektora, Dr. Budai Gyula NVM parlamenti államtitkára, Fodor Ákos
(Zamárdi) elsô helyezett, Vaka István (Hatvan) második helyezett és Bendes Csaba a
Nemzeti Vágta nevezési igazgatója
tíz település lovasai indultak. Bár néha
záporok nehezítették a versenyzôk dolgát, a három futam izgalmas látványosságot nyújtott a nézôk számára. A délutáni döntôt Hatvan, Zamárdi és Budakalász
vívta. A Tahitótfalui Vágta elsô és második helyezettje – Fodor Ákos Zamárdi
színeiben, és Vaka István, aki Hatvan
Városát képviselve – kiváló szereplésüknek köszönhetôen a Nemzeti Vágtán már
biztos indulóként vágtatnak a huszárszablyáért és a milliós fôdíjért.
A reggeltôl késô délutánig tartó rendezvény programját számos lovas bemutató színesítette. Az érdeklôdôk láthatták a Zablakert Lovasiskola bemutatóját,
a Visegrádi Szent György lovagrend íjász
bemutatóját, valamint a Bodor Major csikós programját. Igazi kuriózumnak számított a Koch ötös – más néven a magyar
puszta ötös bemutatkozása. A közönség a
futamok és a döntô között végigizgulhatta a polgármesterek és közéleti személyiségek kettes fogathajtó versenyét. A település vezetôk között Molnár Csaba Kisoroszi
polgármestere végzett az elsô helyen,
míg a hírességek esetében Faragó András
színmûvész kapta meg a gyôztesnek járó
kupát.

tett rendezvényre érkezôk 18:00 óra után
már szavazati jogukkal élve dönthettek
a haszonbérbe adásról. Az erdôtörvény
értelmében ugyanis az erdô mûvelése

kötelezô érvényû minden tulajdonosra
nézve. Ezzel a döntéssel az önkormányzat ezeket a kötelezettségeket átvállalva
erdôgazdálkodóként kezeli a területet, és
a tulajdonosoknak éves szinten – a költségek helyett – haszonbért fizet ki. Az érintett lakosság döntése azt is lehetôvé teszi,
hogy így a település erdeje a helyiek tulajdonában marad, és azt az önkormányzat
kezelésében gyermekeink, unokáink is teljes szépségében és gazdagságában látogathatják.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A 2. napirend során az önkormányzati
konyha munkájáról hallgatott meg tájékoztatást a testület. A konyha technikai felszereltségén lenne mit javítani, állapította meg
a testület, de helyhiány miatt egyes fejlesztések nehezen megvalósíthatóak. A konyha
tevékenységérôl mindenki elismerôen nyilatkozott.
A 4. napirend keretében a két ülés között
történt fontosabb események illetve a határozatok végrehajtása került terítékre. E napirend keretében a gyógyszertár mûködése
pontosabban átmeneti zárva tartása is szóba
került és ennek kapcsán hozta azt a határozatát a testület, melynek során a bérleti díj hátralék megfizetésére 1 havi haladékot adott.
A 4. napirend keretében a bizottságok
elnökei számoltak be a bizottságok munkájáról és e napirend keretében több határozatot is hozott a testület.
Az Építési Bizottság javaslatával egyetér
tôen zártkertben felajánlott ingatlan megvételét nem támogatta a testület.
A Kulturális Bizottság javaslatára a napközis gyerektábor mûködésére 150.000 Ft
támogatást, a testvértelepülési gyermek cse-

Ö n k o r má n yza t

reüdültetéshez 163.000 Ft támogatást biztosított a Képviselô-testület.
Az 5. napirend a tulajdoni ügyekrôl szólt,
melynek keretében 5 határozat született. A
szúnyoggyérítés kistérségi megrendelésével
egyetértôen, a Képviselô-testület 1.000.000
Ft támogatást biztosított.
A hulladékgazdálkodás közbeszerzési
kiírását, annak részleteit jóváhagyta a testület.
Az erdôbirtokosság létrejöttének elôkészí
tésében közremûködô ügyvéd díjazását elfogadta a testület.
Jóváhagyta a testület a Zrínyi köz és a
Pálma utca mart aszfalttal történô felújítását.
Szintén elfogadta a testület a Petôfi
Sándor utcában lévô (Takarékszövetkezet
elôtt) lefolyórács cseréjét.
A 6. napirend keretében a parlagfû mentesítéssel kapcsolatos tájékoztatásra került
sor, mely a községi hirdetôkön és a honlapon is megtekinthetô.
A 7. napirend keretében a Képviselôtestület a kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról alkotott rendeletet, hiszen a korábban több helyi rendeletben megállapított helyi szabálysértési rendelkezés a korábbi törvényi változásoknak
megfelelôen az elôzô ülésen hatályon kívül
helyezésre került. Ez az új rendelet egysé-

gesen egy rendeletben szabályoz valamen�nyi úgymond helyi kötelezettséget és szabályt (pl.: zaj, köztisztaság, állattartás stb.).
A rendelet megtalálható a honlapon és a
Községháza hirdetôjén.
A 8. napirend az Egyebek napirend volt,
melynek keretében a testület 5 határozatot
hozott. Elsôként jóváhagyta a Szentendrei
Rendôrkapitányság vezetôjének megbízását. Szintén jóváhagyta a testület a Szállások
területén egy útnak is használt árok rendbetételét. A Képviselô-testület a Polgármesteri
Hivatal szokásos nyári igazgatási szünetét
(07.16 - 08.05-ig) jóváhagyta, mely idô alatt
természetesen rendkívüli ügyek intézésére ügyelet fog mûködni. Támogatta a testület a Vox Insulae Egyesület kérelmét a nyári
zenei tábor megtartására, és biztosította a
Faluház ingyenes használatát (6 igen, 2 ellene szavazattal).
Jóváhagyta a testület a Duna-partra újabb
4 pad és 2 szemetes elhelyezését, mely várhatóan napokon belül meg is történik.
A Képviselô-testület döntéseit, ahol külön
nem jeleztük, egyhangúan hozta (8 igen).
Tahitótfalu, 2012. június 25.
Tóth János jegyzô

Anyakönyvi hírek

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
A nyári hónapokban jellemzôen megnövekedik a forgalom mind az utakon, mind
a bevásárlóközpontokban, amely több
elkövetôt is vonzott a területre. Ezek a
lopások kisebb értékek eltulajdonításával
jártak. Két esetben történt betöréses lopás.
Egy hétvégi ház és egy családi ház volt a
betörések színhelye, a hétvégi ház esetében az elkövetés ideje nehezen határolható be. Egy esetben történt motorkerékpár
lopás, amelynek az elkövetôje felderítésre és elfogásra került. Örömteli siker a
rendôrôs számára, hogy június hónapban
több betörô, illetve orgazda is elfogásra
került. Az eljárások során elsôsorban az
ôrs nyomozó, illetve a többi munkatárs
kitartó munkájának következménye volt a

felderítés. Feltalálásra és lefoglalásra kerültek olyan értékek, tárgyak, amelyek számos bûncselekménybôl származnak. A felderítés folyamatos az ügyben, egy elkövetô
elôzetes letartóztatásba került.
Tahitótfalu területén több esetben indítottunk eljárást kábítószerrel való visszaélés miatt, melyben további felderítések
várhatóak. Tahitótfalu területén június
hónapban egy esetben indítottunk büntetô
eljárást ittas vezetés miatt. A hónap legnagyobb rendezvénye az eperfesztivál volt,
amely gyakorlatilag eseménytelenül lezajlott.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket.
Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok

Igazgatási szünet

(július 16-tól augusztus 3-ig)
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármes
teri Hivatal július 16-tól augusztus 03-ig
zárva tart, mely idô alatt az ügyfélfogadás
szünetel, csak ügyeletet tartunk.

A rendkívüli események, ügyek kezelése, intézése biztosított ezen idô alatt is.
Szíves megértésüket kérjük!
Tisztelettel: Tóth János jegyzô

2012. évben eddig született 11 fiú, 9
leány, összesen 20 gyermek.
Megszülettem!
2012. május 31-én, nevem: Magyar Jónás
2012. május 31-én, nevem: Ormándlaki Zselyke
2012. június 18-án, nevem: Percze Zsombor
2012 június 21-én, nevem: Torvaji Nimród
2012-ben házasságot kötött 20 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Nagyházy Lajos, 81 éves, Viola u. 24.
Delamaisztra Gyôzôné, 74 éves, Csipke u. 10.
Nyugodjanak békében!
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Közösség

Nem feledjük 1920. június 4-ét
Mint idáig mindkét évben, idén is helyi lakosok segítségével, közadakozás révén elhelyeztünk egy követ az emlékhelyen, mely
egy elcsatolt területrôl, a felvidéki Zsérérôl,
a Ghymes völgyébôl származik. Ezen kívül
két paddal bôvült a folyamatosan parkosított
terület, hogy az erre járók megpihenhessenek.
Béres Gabriella
A Nemzeti Összetartozás Napján a Trianon
Emlékhelynél rendezett emlékmûsoron
évrôl évre többen vagyunk. Egyre több
embernek fontos az emlékezés. Köszönjük
minden résztvevônek a színvonalas, megható
és szívbôl jövô közremûködését. A Trianon
Emlékhely központi magját két évvel ezelôtt
építette meg az Önkormányzat, azóta minden évfordulóra újabb elemekkel bôvíti.

Szabadidô mûvészete
„A mondás szerint a szépség múlandó, de
ez most itt nem érvényes. Sok gyönyörû tárgyat láttunk, értô kezek munkái.” –áll e mondat a kiállítás emlékkönyvében.
Az idei Eperfesztivál idején megrendezett kiállításra a Tahitótfaluban élô alkotó
kedvû emberek által készített míves tárgyakat gyûjtöttük össze. Készítôik nem
iskolázott képzô- vagy iparmûvészek, nem
szakképzett kézmûvesek. Olyanok, akik
érdeklôdésbôl és lelkesedésbôl kipróbálták
tehetségüket a hímzés, horgolás, fafaragás,
esztergálás, bôrmívesség, bútorfestés, varrás, fazekasság, festés, nemezelés, ékszerkészítés területén, hogy saját és környezetük
örömére egy kis szépséget hozzanak létre.
Sikerült nekik, köszönet érte. És köszönet

Felhívás parlagfû-mentesítés elvégzésére
Tisztelt ingatlantulajdonosok, földhasználók!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló
2008. évi XLVI. törvény 17.§.(4) bekezdése
értelmében a föld használója, illetôleg tulajdonosa az év június 30. napjáig a használatában illetve tulajdonában lévô ingatlanon
köteles megakadályozni a parlagfû növényen
a virágbimbó kialakulását, majd azt követôen
ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig
fenntartani.
A védekezési munkák végrehajtása szempontjából a június 30-i határidô betartása
fontos, mert a hatóság ezen idôpontig nem
büntet.
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A parlagfûvel fertôzött területek felderítését a földhivatalok végzik. A helyszíni ellenôrzést a körzeti földhivatalok mezôgazdász munkatársai légi és
ûrfelvételek, valamint az elôzô évi felderítési
adatok alapján készült útvonalterv alapján
július 1-jétôl kezdik meg.
A 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet
értelmében külterületen a Mezôgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, belterületen a települési önkormányzat jegyzôje rendeli el a
közérdekû védekezést.
Ezt követôen az allergiát okozó pollen
levegôbe kerülésének megakadályozása
érdekében a parlagfûvel fertôzött területen
az eljáró hatóság külön értesítés nélkül, azon-

azoknak az önkéntes segítôknek, akikre a
kiállítás elôkészítésében, berendezésében és
ôrzésében számíthattak a szervezôk, a TETA
Hagyományôrzô Köre és az Önkormányzat.
Béres Gabriella

nali hatállyal elvégeztetheti az elmaradt védekezést, melynek költségét a növényvédelmi
bírságon felül a földhasználónak, illetve a
tulajdonosnak meg kell fizetni. A közérdekû
védekezés elrendelése mellett az eljáró hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal
szemben, aki a parlagfû elleni védekezési
kötelezettségét elmulasztja.
A növényvédelmi bírság összege az ingatlan parlagfû fertôzöttségtôl és nagyságától
függôen 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat,
hogy a fenti kötelezettségüknek tegyenek
eleget, hisz a parlagfû-mentesség mindannyiunk közös érdeke!
Nagyházú Miklós,
a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke
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Az egészség megtanulható
Schirilla György rovata

Az emberi energia
Mindenkiben, aki él, van energia. Fizikai és
lelki létezésünk energiát igényel. A mozgás,
gondolkodás, beszéd, evés, figyelemösszpontosítás: mind-mind energia. Ez az erô leginkább abban egyedülálló, hogy érzelmi energia. Vagyis minden megnyilvánulásban ott
van a lélek jelenléte, jóérzése vagy fájdalma,
attól függôen, hogy a különféle eseményekre, érzésekre hogyan reagálunk, mit teszünk
önmagunkkal vagy másokkal. A bennünk
levô energia nem egyforma: ismerünk olyan
embert, aki tele van erôvel, önmegvalósítással, szinte túlpörög, de találkozhatunk olyannal is, aki hamar kifárad, általában rosszkedvû
és mindig csak aludna. De vannak, akik egyszer ilyenek, máskor olyanok, és léteznek
átlagos energiával rendelkezôk is.
Mitôl függ a bennünk levô energia men�nyisége?
Az egészségi állapotunktól – a beteg
ember energiáit arra használja föl, hogy jobb
esetben leküzdje a betegségét, gyógyulni
akar –, a szervezet eredendô tulajdonságától,
a természettel való kapcsolatunktól. Ez a közvetlen kapcsolat nem azt jelenti, hogy mondjuk, olvasunk a természetrôl vagy a tv-ben
látjuk, hogy milyen szépek a virágzó rétek.
A természet energiáit átveszi a testünk. Ezt
sokféle formában lehet elérni. Így rendkívül
hasznos a harmatos fûben való mezítláb járás,
természetesen betartva a fokozatosság elvét.
Elôször csak egy-két perc, majd utána lehet
növelni az idôtartamot. A harmatcsepp elektromos töltésû, nem más, mint a növényeknek és a levegônek a lehelete. Ehhez jön még
a föld magnetikus sugárzása. Az ilyen reggeli
séták egyrészt elvezetik a testbôl a negatív

energiákat, másrészt feltöltik a szervezetet
új, friss energiával. Próbáljuk ki feketekávé
helyett. Egyébként maga a mezítlábazás is
egy csodálatos energia-feltöltési lehetôség
– megfelelô természetes környezetben. Az
is jó, ha valaki reggel vagy este hunyorogva
nézi a gyenge sugárzású napot. Ezt kényelmes ülô helyzetben végezzük, úgy, hogy
a nap és a szemünk között egy aranyhíd
keletkezzen. Ez az aranyhíd maga az energia, mely arra is alkalmas, hogy a szemünket
edzze. Megemlítem a fákkal való kapcsolatot is. Ne szégyelljük átölelni a vastag törzsû
fákat. Tôlük is sok energiát nyerhetünk.
Emlékszem, milyen furcsán nézett ki a kívülálló számára az a társaság, amely reggelente
a balatoni jóga- és életmódtábor környékén
átölelte az idôs fákat. A természetben való
energiagyûjtésnek rengeteg módszere van.
Egy biztos, a természet bármely részérôl
gyûjthetünk energiát. A folytonos kapcsolat
a lényeg. A folyókkal, csillagokkal, levegôvel,
az esôvel...
A természettel való kapcsolat feltételezi a mozgást is. A mozgás szintén
remek energiagyûjtô lehetôség. Ilyenkor
töltôdünk föl igazán. Azok a mozgások,
melyek a munkával, a megélhetésünkkel kapcsolatosak: kapálás, téglahordás,
fôzés – nem egyértelmûen alkalmasak az
energiagyûjtésre. A sport, a jóga, a séta, a
kirándulás teszi meg a hatását. Ebben a témakörben rendkívül lényeges a helyes táplálkozás kialakítása.
A bennünk levô energia attól is függ, hogy
mennyire vagyunk kipihenve. Amennyiben
napközben fáradtak vagyunk, tehát az energiáink kimerülôben vannak, legjobb, ha hidegmeleg vizes váltófürdôvel koncentráljuk a
még szunnyadó energiákat. Mint tudjuk, a
hideg vízben összehúzódnak az erek, míg a

melegben kitágulnak. Ez egy remek értorna
is. Megfelelô edzéssel törekedjünk arra, hogy
a hideg és meleg víz közötti hômérsékletkülönbség egyre nagyobb legyen. Így a hatás
is nagyobb lesz! Ezt az értornát otthoni körülmények között zuhanyrózsa gyors átállításával érjük el a legkönnyebben. A kezelés után
jóval frissebbek leszünk! A módszer hosszú
távú hatása az érfal rugalmasságát erôsíti.
Az idôszámításunk elôtti VI. században élt
milétoszi orvosok és filozófusok az érfal
rugalmasságából állapították meg, hogy a
vizsgált ember mennyi idôs. Abban az idôben
nem volt személyi igazolvány, de ez a vizsgálat megközelítô eredményt adott az életkorról. Mutasd az érfalad rugalmasságát, és
megmondom, hány éves vagy! Nyilvánvaló:
minél rugalmasabb valakinek az érfala, annál
fiatalabb! Ebbôl következik: nem az a fontos,
hogy hány évesek vagyunk, sokkal inkább az,
milyen állapotban van a szervezetünk. Így az
embernek két kora van. Az egyik a születési
dátumtól számít, míg a másik a biológiai állapot függvénye. Az utóbbiért sokat tehetünk.

Tahitótfalu júliusi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929
1325
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája.
Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat.
Érdeklôdni: Szabó Judit, 0630/338 6806
A programokról érdeklôdni lehet Béres
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

Mindennapi ajándék a család asztalán –
receptek Éva nénitôl
Itt a nyár, grillezzünk a szabadban!
A család apraja-nagyja csatlakozhat a
sza
badtéri ételek elkészítéséhez, így a
háziasszony nem érzi magát számûzve a
konyhába. E havi receptünk is gyorsan
elkészíthetô és könnyen változatossá
tehetô.
Grillezett tarja zöldségkörettel
Hozzávalók:
1 kg tarja
1,5 dl olaj
néhány gerezd fokhagyma
pici pirospaprika, törött bors és olaj
1 ek. mustár

cukkini, padlizsán, gomba, hagyma és
ami még tetszik
A tarját ujjnyi szeletekre vágjuk,
kikloffoljuk, szélein bevagdossuk, hogy
sütéskor ne zsugorodjon. Az olajban elkeverjük a pirospaprikát, borsot és a zúzott
fokhagymát, majd miután bemustároztuk
a szeleteket, kis ecsettel bekenjük vele. A
húsokat mûanyag edénybe tesszük, melynek az alját szintén bekenjük a fûszeres
olajjal, majd két napig a hûtôben hagyjuk
letakarva állni. Sót ne tegyünk rá, mert
megkeményszik! A grillrácsot sütés elôtt
szalonnával vagy olajjal megkenjük, hogy

ne ragadjon oda a hús. A zöldségeket hos�szú ovális szeletekre vágva, kicsit megborsozva, fokhagymázva vagy, ahogy ízlésünk
kívánja, megfûszerezve (de sót most sem
használva, mert a zöldség levet ereszt, fon�nyad) szintén megsütjük a rácson. Ha van
még parázs, süssünk kenyérszeleteket a
rácson, mert mindig marad rajta egy kis
fenséges íz. Jó étvágyat hozzá és szép estét!
Végezetül egy kis kiegészítés a múlt
havi recepthez: miután leturmixoltuk az
epret, apró lyukú szûrôn öntsük át, hogy a
magoktól elválasszuk.
Kiss Andorné receptje
Béres Gabriella
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Falusi házaink
Természetes és épített környezetünk szemléje során nem hanyagolható el a házakkal szervesen és funkcionálisan összefüggô
egyéb építmények változatos világa. Ezúttal az utcai kerítések
kôbôl készült kapuzataira hívnám fel szíves figyelmüket.
Tájépítészeti szempontból is ritka mívesség lelhetô fel az

emlékét, olykor düledezve is!
Szerencsére vannak tulajdonosok, akik felismerték e kövekbe
rejtett beszédes múltat, féltô gonddal óvják a történelmi értéket
és – nagyon helyesen – büszkélkednek vele. Ám láthatók elhanyagolt, kidôléssel fenyegetett, helyenként lemeszelt vagy hiányos
kôkeretek is.
Jó lenne megmenteni és védelem alá helyezni ezeket a még
helyreállítható kapuzatokat, nehogy idegen kézbe kerüljenek és szegényebbek legyünk – amúgy is egyre fogyó – falusi
kultúrhagyományunk értékes és pótolhatatlan elemeivel.
u.n. „hosszúházak” bejáratának kialakításában. A Tahiban és
Dunabogdányban (Szentendre-Visegrádi hegység) bányászott kô,
az andezit és andezit tufa, „idomításában” jártas kezek által maradandó elemekké formálódott. Változatos formavilág, egyedi díszítések maradtak fenn, ötletes váll-képzésekkel, a szemöldök-geren-

dákba vésett dátumokkal, monogramokkal, indás és virágmintás
díszítésekkel, olykor címeres faragásokkal. Tetézte a hangsúlyt a
kôgolyó is, ha az oszlop feje nem volt eléggé cifra.
A kôkeretes kapuk igényessége olykor feledtette a ház szerényebb voltát, hiszen az érkezô könnyebben tájékozódott, információt kapott a feliratokból.
A kapu szárnya már rég elkorhadt, de a maradandóság anyaga,
a kôkeret még tartja magát és ôrzi a letûnt korok és generációk
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Református gyülekezeti hírek
„Ímé, mily jó, és mily nagy gyönyörûség…”
Minden közösség eredményessége nagyban múlik a tagok egyetértésén, egymáshoz
való viszonyulásán. Egy keresztyén gyülekezet
mûködésében viszont ennek nemcsak az eredményesség szempontjából van jelentôsége,
hanem a közösség puszta létezéséhez is szükség van egymás megbecsülésére, szeretésére, a
lehetô legnagyobb összhang megtalálására.
Vannak, akik szerint egy kisebb közösségben
ez könnyebben megy, mert hamarabb kiismerik egymást a tagok, a hangulat családias. Mások
viszont azt mondják, hogy egy méretesebb
közösség azért jobb, mert abban a tagok nagyobb
önállóságot kaphatnak, nincs is lehetôség arra,
hogy egymást rokoni szinten kiismerjék. Az
esetek nagyobb részében tehát nem kell a véleményeket a legmesszebbmenôkig egyeztetni,
elegendô, ha a fôbb kérdésekben megvan az
egyetértés, amit így, a kérdések kisebb számából eredôen gyorsabb és egyszerûbb is elérni.
E kérdés eldöntésére nem vállalkozhatom, azt
azonban el kell mondanom, hogy a tahitótfalui
református gyülekezetben együtt él e kettô: a
presbitériumban, mely egy, a gyülekezet egészéhez mérve kis létszámú, családias testület,
minden kérdést alaposan meg kell tárgyalni, és
olyan döntésekre kell jutni, amelyek elsôsorban
Istennek tetszô, az Ô akaratát képviselô döntések, ugyanakkor a teljes közösség lehetôségeit
is szem elôtt tartják. Ez csak akkor mûködik jól,
ha a presbitérium valamennyi tagja a gyülekezet
teljes egységén munkálkodik: Isten szavára figyel,
azaz Istennek elkötelezett gyermeke.
Természetesen ezt az iskolát minden hívô

Szívünk szerint a lelkészi és egyházmegyei
köszöntés után a közös érintettség okán azonnal
gyülekezetünk és a presbitérium köszöntését
fogadtuk volna, de az egyházkerületi hagyomány szerint a befogadó gyülekezet köszöntése
utoljára szokott hangozni, mintegy megkoronázásaként a többi köszöntésnek. Valóban így, az
alkalom megkoronázásaként hallgattuk a presbitérium gondolatait, megbecsülését tolmácsoló
G. Szalai István presbiteri jegyzô által elmondott
köszöntést. Éppen a lényegrôl szólt: a gyülekezet
szép és elkötelezô múltjáról, valamint az immár
együtt megtett három és fél hónapról, és ennek
fényében a jövendôrôl. A kölcsönösségre szeretném tenni a hangsúlyt: kölcsönös tisztelet, közös
megértés és elôrevivô együttmûködés alapjait és
sarokköveit raktuk le a presbitérium egyöntetû
véleménye, és a mi érzésünk szerint is. Ez az, ami
elengedhetetlen, amirôl fentebb már szóltam.
A tahitótfalui gyülekezet és a presbitérium
kedves ajándékai ezen gondolatok jegyében
telitalálatnak bizonyultak: a lelkipásztori munka
megkönnyítésére egy hordozható számítógépet,
laptopot kaptunk, amelyet mind a fiatalok közti
szolgálatban, mind a gyülekezet egyéb vállalásainál bizonyára nagy haszonnal fogunk forgatni
– segít a közös jövendô építésében. A presbitérium ajándéka pedig egy Rippl-Rónai József motívumaival díszített csodaszép Zsolnay étkészlet. A
magyar ember számára – és a bibliai példák egész
sora szerint is – az asztalközösség a békesség és a
szeretet megjelenése. Azzal nem szívesen ülünk
egy asztalhoz, akivel valami megoldatlan problémánk van. Az asztalközösség tehát a kölcsönös
megértés és a béke szimbóluma. Errôl az ajándék-

Hittanos délutáni kirándulás
Június elsô keddjén az idôjárás változásait
lesve sok kis kéz, és talán még több nagy kéz
kulcsolódott imádságra: bárcsak megsegítene
az Úr, és megjavulna az idô, mire kettôkor gyalogtúrára indulnak a református hittanosok! Íme,
jegyezze meg mindenki, most sem imádkoztunk
Istenünkhöz hiába! Egész délután felhôáradat
és több szélroham fente ránk a fogát, mégsem
áztunk el, és a szabadba tervezett programokat is
élvezhették a túrázók.
Negyven hittanossal és hat felnôtt kísérô
vel mentünk ki gyalog a Nagy-Dunához.
Megdöbbentô volt látni, hogy az egész délelôtti
iskolai munka után a gyerekek, még az elsôsök
is, mennyire tele voltak erôvel! A mozgás miatti öröm minden fáradtságukat elnyomta: volt,
aki még a visszaúton is versenyfutásra hívta ki a
társait. A partra kiérve elôször is letáboroztunk,
ki-ki szétnézhetett a környéken. Az összegyûjtött
különleges kavicsok és kagylóhéjak bizonyára
ott díszlenek egy-egy gyermek asztalán, emlékeként az együttlétnek. A menet kipihenése után
négy csapat alakult a gyerekekbôl, kicsik-nagyok
vegyesen álltak össze. Négy állomást kellett a
csapatoknak végigjárni, és különféle feladatokat
megoldani: tollal üvegbe találni, versenyt futni,
vizet hordani pohárral egy szûk szájú üvegbe,
közösen hittanos énekeket énekelni. A verseny
fej-fej mellett haladt, így noha kiderült, melyik
csapat volt a legügyesebb, mindenki egyforma
jutalmat kapott: közösen elfogyasztottuk az
uzsonnánkat. A visszaúton csak mi, felnôttek
kezdtünk elfáradni, a gyerekek már a következô
együttlét idôpontja felôl érdeklôdtek. Örömmel
hívtuk ôket a vakációs bibliahetünkre, amelyre
összesen 49 gyermek jelentkezett.
Kérjük a kedves Olvasót, ha teheti, hordozza

ember a halála pillanatáig járja, a püspököktôl
a lelkipásztorokon, presbitereken át a gyülekezet valamennyi hitben járó tagjáig. Ezért segíthetjük is benne egymást. Az összhang, szeretet
egyébként is olyan jelenség, amely csak kölcsönös munkálkodásban tud igazán megerôsödni.
Ráadásul a keresztyén gyülekezetben az egymás
iránti szeretet olyannyira elengedhetetlen, hogy
az Úr Jézus szavai szerint „Arról fogja megtudni
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek egymást” (Jn 13,35). Tehát a szeretet a
Krisztus követôinek az ismertetôjele.
A tahitótfalui gyülekezetben kezdettôl nagy
szeretettel találkoztunk. A beiktatás ünnepi
eseménye pedig koncentráltan fejezte ezt ki.

ról mindig eszünkbe fog jutni az ajándékozó: családi, ünnepi étkezéseken az étkészletet használva
emlékezhetünk a presbitérium kedvességére, és
szeretô gyülekezetünkre. Mintha egy asztalnál
ülnénk mind, közösen.
Jelen írás címét a 133. Genfi Zsoltárból vettem, amely a bibliai 133. Zsoltár énekben megfogalmazott változata. Hadd álljon itt e rövid írás
végén az egész vers:
Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörûség
Az atyafiak közt az egyenesség,
Ha békével együtt laknak.
Mint a balzsamolaj, ôk olyanok!
Megáldja az Úr az ilyeneket,
Nékik áld hosszú életet!

imádságban a bibliatábort, és a református fiatalok közötti szolgálatokat! A kör nyitott, aki vágyik
közénk, ôsszel beiratkozhat hittanra, és részese
lehet a hittanosaink számára szervezett jutalom
alkalmaknak is. Feltétel a kitartás: a kitûzött
célt el kell érni! A negyven gyermeket és a hat
felnôttet dicséret illeti: június 5-én elértük a célt.
Legyen ez példa a továbbiakra is: az Úrra figyelünk, és nem adjuk fel az Ô követését!
Minden kedves Olvasóra Isten áldását kéri szeretettel:
Árvavölgyi Béla
református lelkipásztor
A presbiteri csoportképet Bánáti Balázs
készítette, a kirándulás képeit pedig
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya
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Oktatás

Zeneiskolai hírek
Legutóbb a májusi számban olvashattak a zeneiskolásaink fellépéseirôl, most
a tanév szinte „legsûrûbb” heteirôl szeretnék beszámolni.
– Május 3-án délelôtt - a tavalyi koncert
sikerén felbuzdulva – községünk óvodásainak tartottunk Hangszerbemutató
koncertet a Népházban. A „nagyobb”
zeneiskolások mellett több kezdô hangszeres növendékünk is fellépett, akik
nemrég még maguk is óvodások voltak. A közönség szívesen énekelte a
felcsendülô gyermekdalokat, és örömmel ismerték föl egy-egy kedvelt mesének a zenéjét, amiket a bemutatott hangszereken szólaltattunk meg. A fellépôk:
Herceg Alíz, Holba Laura, Kovács Karola,
Sebes Ágnes Málna (hegedû), Csereklye
Lili, Szolnoki Bence (furulya), KupiczSzabó Dániel, Schönberger Dominik
(gitár), Szendrei Dóra (fuvola), Ferencz
Réka, Halász Csenge, Vaczó Luca (zongora).
– Másnap újra a leányfalui Duna és
Panoráma Idôsek otthonában adtunk
koncertet. A koncertek után minden
alkalommal megvendégelnek minket,
ezúttal (az elôzô alkalommal megígért)
finom pizzát sütöttek a gyerekeinknek, ezúton is köszönjük! Fellépôink :
Csereklye Lili, Horváth Lili, Májer Hanna
(furulya), Mihály Máté (gitár), Ferencz
Réka, Vaczó Luca, Vaczó Márti (zongora).
– Két nappal késôbb, május 6-án a
Református templomban a zeneiskolások is köszöntötték az Édesanyákat:
Takács Orsolya (furulya), Bor Kata,
Damenija Vitéz, Szénási Dóra (fuvola),
Herceg Alíz, Kovács Karola (hegedû),
Halász Csilla, Mihály Máté, Vaczó Dóra
(gitár), Halász Csenge, Szimilkó Virág
(zongora). Közremûködtek : Gellért
Gabriella, Gratzl Erika, Marosi Ágnes
tanárnôk.
– Idén második alkalommal, május
12-én érkezett hozzánk Visegrádról
a történelmi Magyarországot bejáró,
és Csíksomlyóra érkezô Feltámadási
Jelkép, melynek az átvételén, a Trianoni
Emlékmûnél Májer Hanna furulyásunk
muzsikált.
– Május 19-én a Népházban zajlott a
Dunakanyar Kulturális Seregszemle,
melyen iskolánkat Kovács Kamilla,
Takács Orsolya (furulya), Szénási Dóra
(fuvola), Halász Csilla, Kupicz-Szabó
Dániel (gitár), Gonda Kristóf, Hagymási
András, Tóth István (trombita) , Halász
Csenge, Szimilkó Virág, Vaczó Zsuzsanna
(zongora) és Ferencz Réka, Bagi Nimród
(vers) képviselték nagy sikerrel, a zsûri
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dícséretét is kiérdemelve.
– Szintén ezen a napon tartották Sziget
szentmiklóson az Ádám Jenô Emléktúrát,
amelyen Motesiczky Eszter tanárnô
kíséretével három növendékünk: Antal
Evelin, Kövesdi Rita és Szendrei Dóra
vett részt.
– A következô héten pedig elkezdôdtek az
év végi zeneiskolai beszámolók: május
21-én zenetörténetbôl, 24-25-én pedig
szolfézsból vizsgáztak sikerrel a gyerekek.
– Június 4-én, a Nemzeti összetartozás napján tartott megemlékezésen Csereklye
Lili, Horváth Lili, Kövesdi Rita és Májer
Hanna (furulya) léptek föl.
– Az év végi hangszeres vizsgákra június
6–7-én délután került sor az iskolában,
szép számú közönség elôtt.
– Hagyományteremtô céllal, idén elsô
alkalommal tartottunk Tanári koncertet
a Baptista imaházban. Köszönjük a meghívást, örömmel jövünk jövôre is : Csáki
Judit, Gellért Gabriella, Gratzl Erika,
Krafcsik Ibolya, Kürtösi Zsolt, Marosi
Ágnes, Mákó Miklós.
– Természetesen a Ballagás és a Tanévzáró
ünnepség sem telhetett el muzsikálás
nélkül : A két ünnepségen Magyar Réka
(ének), Kövesdi Rita, Májer Hanna,
Kovács Kamilla (furulya), Gonda
Rebeka, Szendrei Dóra (fuvola), Gonda
Kristóf, Hagymási András, Tóth István
(trombita), és Krafcsik Ibolya tanárnô
vezetésével a Kamaraének – csoport léptek föl.
Igazán mozgalmas, sok munkával, szép
élményekkel és eredményekkel teli tanévet zártunk. Néhány szó összegzésképpen.
– Tanáraink és növendékeink összesen 45
alkalommal léptek föl különbözô koncerteken , rendezvényeken.
– Tanítványaink körében nagy sikert aratott a Koncert-napló kezdeményezés,
amivel akár fellépôként, akár hallgatóként a koncerteken való részvételre
kívántuk ösztönözni ôket : összesen 28
gyermek Koncert-naplója telt meg, az
ô jutalmuk egy koncertlátogatással egybekötött budapesti kirándulás lesz szep
temberben.
– Kimagasló zeneiskolai eredményeikért
20 növendékünk kapott dícséretet .
– Három zongorista növendékünk: Hartai
Györgyi, Damenija Givi és Majercsik
Nándor tettek hangszerbôl és szolfézsból sikeres Mûvészeti alapvizsgát.
– Az elôzetes felmérések szerint néhány
kivételtôl eltekintve minden növendékünk folytatni fogja zeneiskolai tanulmányait, és nagy örömünkre a leendô

elsôsök közül eddig 28-an jelentkeztek
a Szolfézs elôképzô csoportba. Új növendékek jelentkezésére szeptemberben
még lehetôség lesz.
Tanártársaim nevében ezúton mondok
köszönetet mindenkinek, aki a koncertjeinken való jelenlétével, tapssal, bátorító,
dícsérô szavaival , jószándékú kritikájával segítette munkánkat. Köszönjük a
szülôk támogatását, és a Tahitótfalui Iskola
Gyermekeiért Alapítványnak a Zeneiskolai
tagozatunk mûködéséhez nyújtott sok
segítséget.
Szeptemberben találkozunk, addig is
élményteli, vidám, szép nyarat kívánok!
Gratzl Erika zongoratanár

Lovas hírek
Június elsô hétvégéjén Vecsésen nemzetközi fogathajtó versenyt rendeztek.
Falunkat Niesz Gábor és Gubacsi József
képviselték. A 34 fôs mezônyben Gubacsi
a 11., Niesz a 26. helyet szerezte meg
díjhajtásban. Másnap a maratonnal folytatódott a verseny, ekkor két versenyzônk
azonos pontszámmal a 16. helyen fejezték
be a napot.
Az utolsó napi akadályhajtásban Niesz
Gábor 23. lett, így az összetett versenyben
a 20. helyen végzett. Gubacsi József 24.
lett az akadály hajtásban és összetettben a
14-ként fejezte be a versenyt.
Fábián Csaba
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Óvodai évzáró hírek
Újra itt a nyár, tekintsük végig az elmúlt évünket.
A két óvodánkba ebben az évben 213 gyermek járt.
Májusban mind a nyolc csoport megtartotta anyák napi, illetve évzáró mûsorát. Óvodáinkból 51 fô kezdi meg idén ôsszel az
iskolát. Májusban két ízben kaphattunk a diákok életébôl egy kis
ízelítôt, elôször a zeneiskolások kápráztattak el minket hangszerbemutatójukkal, majd a nagycsoportosok tettek látogatást az elsô
osztályban, így már egy kis tapasztalattal vághatnak neki az elsô
osztálynak. Kívánunk nekik sok sikert, rengeteg piros pontot, szüleiknek erôt, kitartást a kicsik segítéséhez.
Ôsszel a közös ténykedés rögtön egy papírgyûjtéssel kezdôdött,
ami az elmúlt évhez hasonlóan sikeres volt. A második forduló
tavasszal került megrendezésre, ennek számosított eredményére
még várunk. A befolyt összeget ismét udvari játékok vásárlására
szánjuk.
Új kezdeményezés volt a Holofon Zrt. szervezésében a mûanyag
kupakgyûjtô verseny, ami nagy népszerûségnek örvendett, érzésünk szerint sikeresen zárult. Az ebbôl befolyt összeget dia dvd-k
vásárlására fordítottuk. Megrendezésre kerültek a munkadélutánok: egy ôszi, egy adventi és egy húsvéti. Barkácsoltunk kicsikkel,
nagyokkal, akik lelkes szüleik társaságában érkeztek.
Az idei gyermeknapi juniálisunk a dinók világába repített minket, kalandot rejtett a tízpróba minden állomása. Némely vállalkozó szellemû szülô gyermekével együtt teljesítette az akadályokat.
Mese elôadást néztünk a Fabatka Bábszínház elôadásában, sokak
szemébe könnyet csaltak a Cerberos Kutyaiskola „növendékei”
és gazdáik tüneményes bemutatójukkal, a judo-sok sok ifjonc
érdeklôdését felkeltették, és zumbázhattunk Naszvadi Adriennel.

Bár az idô ismét hûvös volt, a résztvevôk lelkesedését nem törte
meg. Nagyon köszönjük mindenkinek, találkozunk jövôre is!
Bízunk benne, hogy kellemes emlékekkel vághatunk bele a
nyárba, mindenkinek pihentetô élményeket kívánva.
Az egész évben nyújtott segítségért, támogatásért köszönetet mondunk mindenkinek, aki segítette munkánkat, dolgozott
velünk és értünk és a gyermekek javára tett felajánlásokat.
TetôTár Kft. – kupakszállítás
Bokor László, Csizmadi Csilla – számítógépek
Heim és Dió Pékség – gyermeknapi szendvicsek, pénzbeli hozzájárulás
Dierta Kft.(Angelmayer Éva) – gyermeknapi büfékínálat
Takarékszövetkezet – papír rajzoláshoz
Gaál Sándor – évzáró mûsorok hangosítása
Petô Mariann –évzárós ruhavarrás
Szilágyi Sándor – papír- és írószerek, festékek folyamatos felajánlása
Nagy Tibor – lángosok
Csereklye Ferenc – farsangi és gyermeknapi zene
Németh Mariann – óvodai dekoráció és virágok
Horváth Balázs, Bánáti Balázs, Palkovics Krisztián – rendezvények elôkészítése, segítô részvétel
Tahitótfalu Gyerkôc Alapítvány – színház finanszírozása
Liptainé Drégelyvári Erzsébet
Óvodavezetô helyettes

Focihírek

Felnôtt futballcsapatunk utolsó két mérkôzésének eredménye:
Vácrátót-Tahitótfalu 3-3, góllövôk: Miklós K., Fézer G., Jakab E.
Tahitótfalu- Dunabogdány 1-1, góllövô: Német J.
Csapatunk végül nem esett ki, de hogy melyik osztályban indulunk az ôsszel, az bizonytalan.
Turóczi Csaba

köszönetnyilvánítás
Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött a BellEvey Estre,
külön köszönet a támogatásért Rudolf Mártonnénak (Tahi-Abc) és
Rudolf Mártonnak (Tahitótfalu-Barta pékség).
Tóth Evelyn Annamária orientális táncoktató
Gyermek orientális folklór és hastáncoktató
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:30-16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra
között
• Tiszóczi Enikô, pszichológus páratlan héten, hétfôn 13-18
óra között
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés és
regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/292 2659, 06 26/312-605, 06 26/400-172
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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.

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 szállítjuk.

Apróhirdetés
Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt.
Telefon: 06-20-320-4767
Lisztes zsák eladó 10 Ft/db áron.
Barta István, 06-26-386-026

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

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
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
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FODRÁSZAT• női-, férfi- és gyermek hajvágás

• professzionális hajfestés • hajékszerek
• Bejelentkezés: Matókné Zeller Lívia
06 20 599 93 31
KOZMETIKA • Gigi arckezelések

• testkezelések • sminktetoválás
• Bejelentkezés: Csendes Edit
06 20 976 27 97

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS, MUKÖRÖM • gyógypedikűr,

• klasszikus, francia manikűr • műköröm • LuXLas
műszempilla 3D • Bejelentkezés: Pásztor Szilvia
06 20 235 19 35

Aktuális akciónkról a
WWW.HAJHULLAM.HU
weboldalon olvashat.

Szép frizura & Szép bőr • 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 211.
Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezünk! Várunk mindenkit szeretettel!
Akcióinkat elolvashatják a WWW.HAJHULLAM.HU oldalon!

Hajhullám

Hirde té s

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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Természetjáró szakkör az iskolában
Ebben a tanévben új kezdeményezés
indult az iskolában, természetjáró szakkört
indítottunk. Célunk, hogy a gyerekek megismerjék a környezetükben elhelyezkedô
szép természeti helyeket és az ott élô növényeket és állatokat. Emellett az is fontos
dolognak számít, hogy nem otthon ültek
a diákok, hanem mozogtak a friss levegôn,
együtt voltak társaikkal jó hangulatban. A
célok megvalósítása sikerült, nagy számban
vettek részt minden kiránduláson ôsszel,
tavasszal és még télen is. Rengeteg állatot láttunk, növényeket ismertek meg és
a szép tájakon gyönyörû képek is készültek. Ezek egy része kiállítás keretében volt
megtekinthetô. Minden hónapban egy
alkalommal mentünk kirándulni és közel
300 km-t tettünk meg gyalog, biciklivel és
kenuval.
Ôszi hónapok:
Szeptember: éjszakai túrán voltunk és
szarvasbôgést hallgattunk.
Október: a Börzsönyben kirándultunk
Zebegény és Nagymaros környékén.
November: a falu fölött magasodó
hegyek legmagasabb csúcsára, az Urak
Asztalára másztunk fel.

Téli hónapok:
December: a hegyeken át túráztunk a
dunabogdányi kôbányáig.
Január: átsétáltunk Visegrádra a Nagy
villámhoz.
Február: a Szentendrei-szigeten Kiso
roszi irányában az ártéri erdôkben a 64-es
fenyveseiben sétáltunk.
Tavaszi hónapok:
Március: Csobánkáról indultunk a Pilis
hegyein keresztül és elmentünk az egri vár
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romjaihoz, ahol az Egri csillagok címû filmet forgatták.
Április: biciklivel bejártuk a Szentendreisziget falunktól délre esô részét.
Május: kenuval Visegrádtól a Rómaipartig eveztünk a szentendrei Duna-ágon.
Az iskolából közel ötven gyereket mozgattunk meg a túrák során, két diákunk
mindegyik kiránduláson részt vett. Rajtuk
kívül számos diák csak egy-két alkalmat
hagyott ki. Sokszor szülôk, testvérek, barátok és tanárok is csatlakoztak a túrákhoz.

Nyáron sem pihenünk, júliusban egy
hétig Erdélyben fogunk kirándulni. Jövôre
reméljük, ugyanilyen szép számban vesznek majd részt a gyerekek a túrákon és
gyönyörû helyekre jutunk el.
Most azon két diákunk élménybeszámolóját adjuk közre, akik végig jártak minden
utat.
Fábián Csaba
biológia tanár
„Ebben az évben bevezettek egy új programot, a természetjáró szakkört. A lényege, hogy helyeket megismerjünk, minden
hónapban egy szombati napon. Én minden
alkalommal ott voltam és mindig nagyon
élvezetem. A legtöbbször túráztunk, de
sor került egy bicikli- és egy kenutúrára
is. A kenutúra nagy élmény volt számomra, mert a Megyeri-híd alatt is áteveztünk
a Római-fürdôig. A legelsô kirándulás az
éjszakai túra volt. Mindig nagyon kellemes
élményekben volt részem. Ha jövôre is
lesz, akkor én biztosan elmegyek.”
Halász Csenge 5.b

„Természetjáró szakkör:
Szeptemberben Fábián Csaba tanár bácsi
vezetésével természetjáró szakkör indult
az iskolánkban. Az elsô kirándulás nagyon
izgalmasnak ígérkezett: éjszakai túra!
Nem sokkal sötétedés elôtt indultunk
a Tahi feletti erdôbe, így még láthattuk a
gyönyörû naplementét. Nagy sétát tettünk
a nyugodt, sötét erdôben és szarvasbôgést
is hallottunk. Októberben Zebegénybe
mentünk. Nagyon szép volt az ôszi színekben pompázó erdô.
Télen Dunabogdányban és Visegrádon
voltunk, megnéztük a régi bogdányi
kôbányát és túráztunk a visegrádi hegyekben. Februárban a szigeten tettünk egy
nagy sétát Kisoroszi felé. Szép téli havas
idô volt, élveztük a friss, hideg levegôt.
A kutyám, Vacak is velünk tartott, nagyokat hancúrozott a hóban. Márciusban
Pilisborosjenôre mentünk, ahol megnéztük
az egri vár másolatának romjait. Ott forgatták az egri csillagok címû filmet. Áprilisban
biciklitúrára indultunk Szigetmonostor
felé. Egy réten pihentünk meg, ahol métát
is játszottunk. A legkomolyabb túrát májusban tettük: Visegrádról indultunk kenukkal, és kisebb pihenôkkel a Római-partig
eveztünk. Nagyon kalandos túra volt, jól
elfáradtunk estére.
Mindegyik kirándulás nagyon jól sikerült, örülnék neki, ha szeptemberben folytatódna a szakkör.”
Szendrei Dóra 6.a

Szemétszedés
Június 2-án, szombaton iskolánk diákjai
Tahitótfalu külterületeinek egy részét tisztították meg a szeméttôl. Gillich Péterné,
Éva néni vezetésével délelôtt a Váci-révhez
vezetô út melletti csapáson szétszórt szemetet szedték össze iskolánk diákjai.
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Nyári Napközis
Gyermektábor a
Szabadidôparkban
Idén is várjuk a gyermekeket ingyenes napközis táborunkba július 9–20-ig,
hétfôtôl péntekig. A kézmûves foglalkozások és a játékok 9 órától 12:00-ig tartanak.
A részletes program a plakáton olvasható.
A tábor az Önkormányzat és a TETA szervezésében valósul meg, segítôk az iskola
pedagógusai.
Béres Gabriella

Iskolai sport
Iskolánk tanévzáró ünnepségén a
következô tanulók kaptak „Jó tanuló- Jó
sportoló” elismerést:
• Zerinváry Lóránd (7. b osztály) korosztályos válogatott vízilabdázó.
• Szabó Inez (3. b osztály) úszó, hazai és
nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket ért el. A Pest megyei csapatbajnokságon többszörös aranyérmes.
• Kovács Judit (4. b osztály) országos
diákolimpiai 5. helyezett sakkozó, a
korcsoportos országos sakkbajnokság
elôdöntôjében I. helyezett.
Nekik, valamint a tanév során csapatsportágakban sikereket elérô tanulóinknak
ezúton is gratulálunk!
Turóczi Csaba, Szûcs Kata
testnevelôk

Könyvtár
köszönetnyilvánítása,
nyári nyitvatartása
Köszönet a könyvadományozóknak:
Alajtner Mihályné, Bán Erzsébet, Harkai
Richárdné, Kokas Ferenc, Marton Margó,
Sveda Józsefné, Vancsura Krisztina.
Video kazetták: Márton Barna
Helyhiány miatt további adományokat
csak abban az esetben tudunk elfogadni,
ha új kiadványokat szeretnének a könyvtár
részére ajándékozni.
Július 9-tôl szeptember 2-ig a könyvtár
zárva tart.

Faluház
köszönetnyilvánítása
Ezúton köszöni a Faluház és a TETA
Hagyományôrzô Köre Jani Júliának a sok
szép régi szakajtót, kerámia edényt, hordót, tragacsot és egyéb tárgyat, melyek a
helytörténeti gyûjteményt gazdagítják.

Kertésznaptár - július
• Zöldségeskert: Rendszeresen öntözzük
meg a zöldség- és virágágyásokat, közvetlenül a tövüknél, nyáron inkább kora reggel
locsoljunk! Vethetünk újból sárgarépát.
Vessük el a kínai kelt, tavaszi hagymát, karfiolt, karalábét. A bokros nevelésû paradicsom alá terítsünk szalmát, mellyel a föld
víztartalmának elpárolgását lassítjuk. A
krumpli töveket kupacoljuk fel, lombját
kéthetente permetezzük burgonyavész
ellen.
• Gyümölcsös: A feketeribizli bokrokat
a termés szedésével egy idôben metszhetjük. A málnabokrok gyenge vesszôit,

miután leértek, távolítsuk el, az erôs hajtásokat kötözzük fel. Az ôszi-téli termést
adó fákon ritkítsuk meg a sûrûn álló gyümölcsöket.
• Díszkert: A szedésre alkalmas fûszer- és
gyógynövényeket gyûjtsük be, szárítsuk
meg. Vessük el a kétnyári fûszernövényeket
(petrezselyem, kömény.) A gyorsan növô
sövényt nyírjuk meg.
• Üvegház: Az üvegházban nevelt uborkát,
paradicsomot ismét trágyázhatjuk, az oldalhajtásokat csípjük ki. Vizsgáljuk meg az
üvegház szerkezetét, a hibákat javítsuk ki.
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Közhasznú adatok

Tessék, tessék, jó portéka,
Egynek sincsen maradékja!
Vasárnapi Vásárnap
Tahitótfaluban
Környékbéli gazdák és kézmûvesek
várják immár hagyomány szerint egy
augusztusi vasárnapon, idén 12-én az
érdeklôdô népeket a hídfô melletti réten.
A forgatagban mindenki találhat kedvére
való vásárfiát, finomságot, kutyafülét, kis
jószágot. Láthatnak mesterség bemutatókat, ragadozó madár bemutatót. Sôt, aki
játékba vihetô, az kösse fel a pendelyt! A
gyerkôcök Vásári Versengésben mérhe-
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tik össze ügyességüket, a tapasztaltabbak
benevezhetnek a Régi Szófejtôbe. Mint
mindig, most is ki lehet próbálni eleink
íjait, az apróságok pedig igénybe vehetik a
poronty fuvarozás szolgáltatását, és játszóházban ügyesedhetnek.
Mindenkit szeretettel várunk. Töltsünk
el egy szép napot együtt, a Dunakanyar
finomságai és szépségei közt.
Rokob Orsolya és Béres Gabriella
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