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Konyha és étkezô építésének tervezésébe
kezdtünk
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti önkormányzati feladat – és hatáskörébe tartozó feladatok ellátására az ötv. 13.§ (6,7,8) pontjai
szerinti feladatköre az óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen nyilvános könyvtári
ellátás biztosítása, továbbá szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A fenti törvényi hivatkozás egyértelmûvé
teszi, hogy az iskolás és óvodás gyermekeink
közétkeztetését biztosítanunk kell. A nemzeti
köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §

szerint az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelôtti és a délutáni tanítási idôszakban
olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17
óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerûen
tartózkodnak az intézményben – gondoskodni
kell a tanulók felügyeletérôl.
A törvény szerinti kötelezô délutáni foglalkoztatás miatt megnôtt az iskolában étkezést
igénylô tanulók száma, ezért szükségessé vált
az étkezô valamint a fôzôkonyha kapacitásának
bôvítése.
Az óvodai férôhelyek vonatkozásában a nevelési-oktatási intézmények mûködésérôl és a
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu októberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Október 4. péntek 18:00: Emlékezés az Aradi Vértanúkra. Helyszín:
Tahitótfalu, Hôsök tere
Október 23. szerda 17:45: 1956-os emlékmûsor és koszorúzás.
Helyszín: Sportcsarnok
Faluház programjai októberben
Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kineziológiai
konzultánssal. Részvétel ingyenes. Pontos idôpont telefonos egyeztetés
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Önkormányzati hírek
A Képv i selô - test ü let szeptem ber 19 -én tartotta munkater vben
elôzetesen szereplô ülését. A Képviselôtestület ülésén Schottner Jánosné és
Rédai Dávid nem volt jelen. A testület döntéseit ahol az külön jelzésre nem
kerül, ott egyhangúlag 7 igen szavazattal hozta.
Az 1./ napirend keretében a testület
elfogadta az Önkormányzat 2013. évi
Folytatás a 3. oldalon

után: 20/970 3000.
Hétfô, szerda 9:00-12:15: Német kezdô nyelvtanfolyam a Szituációs
Nyelviskola szervezésében
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti:
Losánszky Erzsébet, 20/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti: Néhlich Edit, 30/565
4660
Folytatás a 16. oldalon

10/6/13 8:54 PM

2013. OKTÓBER

Ö n k o r m á nyz a t

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Folytatás az 1. oldalról
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete szerint a csoportszobák mérete nem lehet kisebb, mint
2,0 m2/fô. E szabály betartása miatt kell a
jelenlegi Almásy utcai fôzôkonyha áthelyezése esetén a felszabadult objektumban 2
új csoportszobát kialakítani.
Megszûnt az idôsek kistérségi napközi
ellátása, így ez a feladat is az Önkormányzatra hárul.
A tervezett konyha, étkezô kialakítása a
fenti feladatok ellátásához alkalmas kialakítású lesz. A felsorolt törvények, kormányrendeletek által szabott önkormányzati feladatokon kívül az is pontosan látható, hogy településünk lakosságszáma
folyamatosan növekszik, ezért is szükséges már most gondolni a jövôre.
A jelenlegi konyhánk 250 adag elkészítésére épült, azonban naponta közel 400
adag étel vált szükségessé. Azért, hogy a
megnövekedett feladatoknak és igényeknek eleget tudjunk tenni, a Képviselôtestület úgy döntött, hogy a Népház környezetében elhelyezkedô, önkormány-

zati tulajdonban lévô ingatlan területén,
illetve a nemrég megvásárolt ingatlan felhasználásával mintegy 600 adagos konyha megépítésére és 200 ülôhelyes étkezô
kialakítására koncepciótervet készíttet,
amely tervet a közelmúltban el is fogadott.
E koncepcióterv része a már korábban tervezett 8 tantermes iskola megépítése, új
könyvtár kialakítása és a Faluházban lévô
fedett színek tovább építése. Döntésünk
alapján megkezdjük az engedélyes tervek
elkészítését és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításának elôkészítését.
A közelmúltban a Béke utcai, a Katolikus Egyház számára visszaadott ingatlanokért Önkormányzatunk a Magyar
Államkincstártól 47.000.000 Ft-os funkciókiváltásra biztosított kompenzációt
kapott. Ebbôl az összegbôl még 19.000.000
Ft áll rendelkezésünkre, amely önerô alapot képezne a mintegy 130.000.000 Ft-os,
az önkormányzatok számára igénybe
vehetô kedvezményes hitelhez.
Törvényi elôírásoknak megfelelôen az
önkormányzatok az adósságkonszolidáció lebonyolítását követôen önálló döntés
alapján nem vehetnek igénybe hitelt. Az

adott pénzügyi intézetek megvizsgálják
Önkormányzatunk hitelképességét, majd
a Kormány dönt arról, hogy élhetünk-e a
kedvezményes hitel felvételével.
Mint látható, kötelezôen elvégzendô feladataink vannak, önerô tartalékunk rendelkezésre áll, kormányzati pozitív döntés
birtokában 2014 tavaszán elkezdôdhetne
a ber uházás. Bízunk abban, hog y az
eddigi takarékos gazdálkodásunk, adó
e r ôké p e s s é g ü n k bi z to s ít j a , hog y a
Kormányzat pozitív döntést hozhasson.
A koncepcióterven szereplô iskola illetve a Faluház bôvítése egy jövôbeni feladat
és lehetôség.
A beruházás megvalósulásával a jelenlegi szûkös könyvtár, étkezde és konyha
helyett a település lélekszámának és a kor
követelményeinek megfelelô új objektumokkal bôvülne Tahitótfalu.
A hivatal több munkatársával folyamatosan végezzük az elôkészítô munkákat, a testület pedig megfelelô döntés
elôkészítések után képes lesz szakmailag
megalapozott döntéseket hozni.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tüdôszûrés
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy TAHITÓTFALU községben
2013. október 28-tól
2013. november 15-ig
TÜDÔSZÛRÉST TARTUNK
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfô:
12.00-18.00 óráig

Kedd:
8.00-14.00 óráig
Szerda:
12.00-18.00 óráig
Csütörtök:
8.00-14.00 óráig
Péntek:
8.00-14.00 óráig
Elsô vizsgálati nap: 2013. október 28. – hétfô
Utolsó vizsgálati nap: 2013. november 14.
– csütörtök

A tüdôszûrés helye: NÉPHÁZ
A TÜDÔSZÛRÉS AJÁNLOTT
A szûrésre hozza magával: személyi igazolványát, TAJ kártyáját valamint az elôzô évben
kapott tüdôszûrô igazolást!
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
költségvetésének I. félévi teljesítésérôl
szóló tájékoztatót.
A 2./ napirend keretében a testület tájékoztatást hallgatott meg az
Intézményeket érintô nyári karbantartás végrehajtásáról.
A 3./ napirend keretében tájékoztatás hangzott el az elôzô ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb
eseményekrôl. E napirend keretében
döntött a testület arról, hogy az árvíz
kapcsán részbeni kárenyhítésre pályázatot ír ki, mely pályázat idôközben
valamennyi érintett ingatlantulajdonoshoz el is jutott.
A 4./ n api rend keretében a
Képviselô-testület Bizottságai adtak
tájékoztatást munkájukról, melynek keretében a Településfejlesztési
Bizottság javaslatára három döntés is
született. Elsôként a Népház homlokzati felújításáról döntött a testület. A beérkezett ajánlatok közül a
kedvezôbb ajánlattevô Kammerer
János került megbízásra (e határozatnál Dr. Pálvölgyi Tamás tartózkodott).
E napirend keretében döntött még
a testület a Népház, Sportcsarnok,
Faluház, Papkert által körülvett terület, ingatlan együttes fejlesztési koncepciójának elfogadásáról, melynek
alapján engedélyes terv készítésére
ajánlattételi felhívás készül. Szintén a
Bizottság javaslatára elfogadta a testület a Rendezési Terv és a Helyi Építési
Szabályzat módosítására vonatkozó végleges anyagot azzal, hogy a
hatósági és szakhatósági egyeztetést
követôen kerül sor a rendelet módosítására.
Az 5./ napirend keretében tulajdoni ügyekrôl tárgyalt a testület. A Baba
ruhabörze megtartásához a Népház
igénybevételét ingyenesen biztosította a testület (e szavazáson Szabó Judit
nem vett részt). A háziorvosok fûtés
támogatási kérelmét nem támogatta
a testület azzal, hogy helyette az épület együttes nyílászáróinak felújítását végezteti el az Önkormányzat. A
testület a VOX Insulae Szigethangja
Egyesület részére a kóruspróbák idejére a Népház igénybevételét ingyenesen biztosította (e szavazásnál

Anyakönyvi hírek

Szabó Judit tartózkodott). A testület
az Önkormányzat tulajdonát képezô
821/5 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban hirdetést tett közzé,
mivel a szomszédos ingatlan tulajdonosa vételi szándékát bejelentette.
Még ugyanezen napirend keretében
döntött a testület a Katolikus Egyház
és az Önkormányzat közötti bérleti
szerzôdés (iskolai étkezô, könyvtár)
meghosszabbításáról 2014. december
31-ig.
A 6./ napirend keretében jogszabályi felhatalmazás alapján a testület hatáskörébe utalt rendeletalkotási kötelezettségének eleget téve a közterületeken történô filmforgatásokról, valamint az Önkormányzat által
támogatott szervezetek támogatási feltételeirôl szóló rendelet-tervezetekkel kapcsolatban nyilvánított véleményt. E rendelet-tervezetek a honlapon és a helyi hirdetôkön megtalálhatók, mellyel kapcsolatban várjuk az
észrevételeket.
A 7./ napirend keretében egyebek
között több döntés is született. A testület egyetértett a Bursa Hungarica
pályázaton tör ténô rész vétel lel.
Döntött továbbá a testület a Bizottsági
munkában részt nem vevô bizottsági
tag felhívásáról, valamint a Szerkesztô
Bizottsági tagsága alóli felmentésrôl.
Elfogadta még a testület az Óvoda csoportlétszámait.
Ezt követôen a Polgármester javaslatára a Képviselô-testület határozattal
zárt ülést rendelt el. A zárt ülés keretében bérleti díjakkal kapcsolatos kérelmeket tárgyalt a testület, de azokról
várhatóan a következô ülésen születik döntés. Döntött viszont a testület
a Bodor és Fiai 2003 Kft. kérelmérôl,
melynek eredményeként a testület az
árvíz idejére bérleti kedvezményt állapított meg.
A Képviselô-testület munkatervben
szereplô következô ülésére október
10-én kerülhet sor.
Tahitótfalu, 2013. október 1.

2013. évben eddig született 13 fiú, 19
leány, összesen 32 gyermek.
Megszülettem!
2013. 09.02-án, nevem: Bándi Hanna
2013. 09.08-án, nevem: Benyó Boglárka
2013. 09. 24-én, nevem: Makovi Marcell
2013. 09.25-én, nevem: Horváth Amélia
Ebben az évben eddig 43 házasságkötés volt.
Az elmúlt idôszak halottja:
Papp Jánosné, 69 éves, Táncsics M. u. 4.
Nyugodjon békében!

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
nyitvatartási rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda

Összeállította:
Csütörtök
Tóth János
jegyzô

Péntek

12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–19 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
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Régi jegyzôkönyvekbôl

Tótfalu 1786. évi „jegyzései” között olvasható a következô kisbírói esküszöveg:
Én NN esküszöm az egyelô Istenre, ki
atya, fiú és sz.lélek, teljes sz.háromság,
hogy az én kisbíróságom idejealatt a
helység Bírája, elöljárói által elôadott
s meghagyott mód szerint, mind a
megyét, a helységet becsületesen szolgálva, minden kisbírói kötelességeimbe pontosann, híven és jó lélekkel eljárok, a helység bírájánakparantsolatját, a
jegyzônekrendeléseit a tüllem telhetôképpen végre hajtom, a helybeli elöljáróság
tekintetét (tekintélyét) mindenkor feltartani s mások által is feltartatni fogom, nekiek
engedelmeskedek, végzéseiket a kiadott
határzás szerint tellyesítem, s ennek végre
hajtásába se üsmerôsnek, se rokonnak kedvezni nemfogok;
szóval a jó rendnek, az igazságnak embere leszek, az általam látott, tapasztalt
erköltstelenségeket, a béke háborítókat fel-

jelentem, megbüntettetem, a törvényességnek mindig igazkövetôje és pártfogolója leendek.
Isten engem úgy segéljen!
Jegyzés: a Rom. catholicus kisbírókat
illetôleg elölmondani kell még ezt is. „a
tellyes sz.háromság, a Boldogságos szûzre,
istennek minden szentjeire” , s utól ezt:
„Isten engem úgy segéljen a Boldogságos
szûz, és Istennek minden szentjei”.
Az 1786. április 7-én Bötkös János panaszos ügyekkel folalkozott. Lássunk néhányat:
Kováts András dolga Makay Mártonnal,
melly szerint a tehénnek és borjúnak elvételit Kováts András nehezen szenyvedte,
mivel kováts András a terminusra meg nem
fizethetett Makay , Makay Márton a tehenet
szó nélkül elhajtotta és a borját le is vágatta, annak okáért a teleltetésért fizet Kováts
Andrásnak summa 3 forintokat...
Szente András Trsztyántzky Jánoson

edgy szöllôt preatendál (követel) , mellyet
a Hugája (huga) után való juss szerintkíván.
Mivel már rendelés megtétetôdött felek
abban megerôsíttetnek.
Varga Mihály elveszett lovát keresi a csikóson, Molnár Mihályon. Mivelhogy a csikós a lónak elvesztésekor hírt adott, sôt
azt is megmondotta, hogy kolomp nélkül a
lovat ki ne ereszszék, annak okáért az kárát
megtérítés nélkül Varga Mihály szenyvedni
kintelen.
Budai Mihály

Faágak és venyige
ingyenes
elszállítása
Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdonosokat,
hogy községünk Önkormányzata

2013. október 15. és 2013. november 15.
között ismét lehetôvé teszi az ingatlanokon keletkezett faágak és venyige térítésmentes elszállítását. Aki
ezt a szolgáltatást igényli, az jelentse be a falugondnokságon (T: 26/387-123, 7-es mellék vagy falugondnok@
tahitotfalu.hu) e-mail címen, majd az elôre egyeztetett
idôpontban rakja ki az ingatlan elé az ágakat.
Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen arra,
hogy a kirakott ágak a forgalmat ne akadályozzák.
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben faágakon
és venyigén kívül mást is elhelyeznek közterületen,
szabálysértési eljárást fogunk kezdeményezni. Kérjük,
figyeljenek arra is, hogy a kihelyezett ágak átmérôje
ne haladja meg a 6 cm-t, valamint fenyô és tuja ágakat
ne tegyenek ki.
Polgármesteri Hivatal
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Lakodalmas szokások Tahitótfaluban, 2. rész

„Nem voltak drága nászajándékok. A
rokonok vittek egypár tyúkot, egy kanna
tejet, és valamennyi tojást. A legények és
a lányok vittek süteményt. Ha a jómódú
keresztanya vett a vôlegénynek egy inget,
vagy a menyasszonynak egy kendôt, errôl
napokig beszéltek a faluban. A lakodalmat mindig háznál tartották. Nem volt kultúrterem, vagy ehhez hasonló. Szégyen
lett volna az, ha valaki a vendéget máshova viszi. Lakodalom elôtti nap az asszonyok
és a meghívott gazdasszonyok készítették
elô az ételeket, levágták, megkopasztották
a tyúkokat, sütötték a kalácsokat. Nem sok
süteményfélét ismertek. A lakodalom reggelén kihordtak minden bútort a szobákból,
berakták az asztalokat és a padokat, amiket
a rokonoktól, szomszédoktól kértek. Tálat
és tányérokat szintén úgy kértek, a többi
evôeszközt a vendégek vitték magukkal. A
lakodalom kora délelôtt kezdôdött. A férfiak kaptak pálinkát, vagy bort. Hideg idôben
meleg bort, és kalácsot haraptak hozzá. Az
asszonyok kávét kaptak kaláccsal, a lányok
semmit, esetleg a legényektôl egy-egy sóvárgó pislantást. Az esküvôi menetnek is szigorú szabálya volt. Elôl mentek a vôfélyek
bokrétásan, a kezükben egy-egy üveg borral. Az egyik üveg a kisbíróé lett, amiért
ajtót nyitott, a másik a harangozóé, amiért
kinyitotta a templomajtót. Utánuk mentek
a násznagyok és a vôlegény. Azután a férfiak kor szerint, és a legények után a zenekar.

Azután a menyasszony a koszorús lányokkal, a lányok, és azután a többi nôk. Itt már
nem volt korkülönbség. Azt, hogy vegyesen mentek volna férfiak és nôk, vagy hogy
karonfogva, hát azt a világ minden kincséért meg nem tették. Ha ment a lakodalmas nép ünnepélyesen az utcán, az udvarban elsütötték a mozsárágyút, ami akkorát durrant, hogy a cigányzenészek szétugrottak, és nem a hegedû sírt, hanem ôk. Az
asszonyok is sikongattak, és akik gyengébb
természetûek voltak… És néha az utcát elkötötték kötéllel, és csak bizonyos liter borok
után mehetett tovább a násznép. Ezért senki
meg nem haragudott. A hivatalos szertartások olyanok voltak, mint manapság. A
templomi szertartás után a násznép ment
a menyasszonyos házhoz. Ott, a ház elôtt
megálltak az utcán, míg a vôfély bement
helyet kérni, hogy bemehessenek. Azután
odabent ettek, ittak és táncoltak, amíg el
nem jött az ideje a menyasszony kikérésének. A kikérés és a búcsúztatás volt a legkomolyabb dolog. A vôlegény násznagya
kérte ki elôbb, azután a vôfély, a menyaszszony násznagya, és a vôfélye pedig búcsúztatták a szülôi háztól: Szente J./id. Csörgi I.
„Búcsúztató. Kedves örömszülôk, ím, eljött
az óra, Hogy megnyíljon ajkunk e búcsúszóra: Kedves örömanya, öleld át lányod, Mert
ezután házadnál csak vendégként látod. Új
hajlékba térve, új szülôk várják, Házukat és
szívüket elôtte kitárják. Keresztanyáidtól

búcsúzz szeretettel, Hiszen ôk mutattak be
az Úrnak téged, Hogy szent kegyelmébôl
legyen bôven részed. Ifjú asszony, indulj el
utadra, Gondolj hálaadással teremtô Uradra.
Szívedbôl a jóság soha el ne múljon, Az életed útja bármerre forduljon.”
Az ékes rigmusoktól a bent lévô sok
asszony erôsen sírt. Hogy a versektôl-e,
vagy az örömtôl, azt nem lehetett tudni. A
férfiak szeme is homályos volt, de az a bortól volt. Azután visszamentek a vôlegényes
házhoz, vitték az új asszonyt. Ládának, párnának vitele nálunk nem volt. Délután 3 felé
a népnek nagy része hazament etetni és itatni az állatokat. Az alatt az asszonyok megterítettek. Négy óra után a kisvôfély meghívta ismét vacsorára a népet: Szente J./id.
Csörgi I.:”Vacsorakor. Ím, itt is vagyok a
legelsô tállal, Gôzölgô tyúkleves van ebben
a tálban. Olyan forró, hogy a kezem majd
meg ég tôle, Nagyon jó étvággyal egyenek
belôle. De mielôtt hozzáfognánk az evéshez,
Adjunk hálát elôbb az egek Urának: tehozzád könyörgünk, felséges Isten! Hallgasd
meg imáit bûnös gyermekidnek, Engedd,
hogy élhessünk ez eledelekkel, Erôtlen testünket tápláljuk ezekkel. Jó étvágyat kívánok!”
A vacsora: húsleves volt és hús, tormával.
Töltött káposzta, becsinált, tyúkhús. A tyúkot egészben tálalták és a vendégek metélték szét. Sütemény helyett volt tejbekása. A
marhahúst nagy darabokban hordták be a
tálban, amit a vendégek vagdostak szét. A
kenyeret egészben hozták be, és mindenki
vágott onnan, ahonnan akart. Mindenkinek
volt bicskája. Szeletekben nem lehetett asztalra tenni, mert azt mondták, hogy: „szegve kaptunk kenyeret, mégse ettünk eleget.”
Pohár is kevés volt, ezért a korsóból ittak.
Nagy ritkán volt a násznagyok elôtt torta.
Nem ismerték a pörköltet és a rántott húst.
A gyerekeknek külön terítettek, hogy ne
zavarják a felnôtteket. Vacsora alatt kicsit
szórakoztak is. Az új pár és a násznagy táljába olyan merô kanált tettek, aminek csak
nyele volt, a többi része nem. A menyaszszony lábáról az asztal alatt lelopták a cipôt,
ami nem volt egészen veszélytelen dolog.
Ha a tolvaj legény nem találta meg hamar
a cipôfûzôt és sokáig kotorászott, hát orron
lett rúgva. Hogy ki rúgta meg, a menyaszszony, vagy a vôlegény, az nem számított,
de lehetett rajta nevetni. A vendégek csak
annyit ettek, mint a madár. Mert a madár is
csak annyit eszik, amennyi belefér. Vacsora
után kirámolták az asztalokat, következett
a tánc. A menyasszonytánc, árverés a táncra, és egyéb, ma is divatban meglévô esemény. A lakodalom után következô vasárnap összeültek az új nászok, nászasszonyok.
Ezt nevezték „kárlátónak”, „hérész”-nek.
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Számba vették a törött edényt és ablakot,
és minden olyan dolgot, amit kárnak ítéltek. Hogy ha volt még lakodalmi étel, hát
megették, és ha volt még bor, megitták egymás egészségére.”
Kiegészítések: -A koszorús lányok rendszerint vittek egy nagy kosár pusztakalácsot magukkal, amit a templomajtóban az
esküvô után a menyasszony szétosztott a
bámészkodó gyerekek között. De megtehette ezt a lakodalmas ház kapujában is. Ha az
utcán levôk úgy látták, hogy erre nem kerül
sor, beüzentek, hogy hozzák már a kalácsot.
Egy monostori anekdota szerint-édesapám
mesélte-, hogy a lakodalmas ház elôl sírva
ment haza a kislány, a kicsivel nagyobb bátyjával. Az édesanyja megkérdezte ôket, mi
történt, miért sírtok? A fiú azt felelte, hogy
a Juliska nem kapott kalácsot, de én majdnem kaptam.
Nagyon szép szokás volt még az, hogy
két-két koszorúslány közrefogott egy rozmaringos almával megtelt kisebb kerekkosarat, s az almát kínálták megvételre a vendégeknek. Az így összejött pénz az övéké
volt. Így, az esküvôi menetben résztvevôk
többsége kézben vitte az ilyen rozmaringos
almát a községházáig és a templomig. Itt,
a templomban, tettek rozmaringos almát az
Úrasztalára is. Mindezt megelôzôen a lányok
több meghívott házához elmentek, hogy ha
volt rozmaringbokor a kertben, kiválasszák

a legszebb szálú rozmaringokat erre az alkalomra.
- A menyasszonyi fejdíszt bekeretezték, s
az az asszony haláláig a háló-, vagy a tisztaszoba falát díszítette.
- A múlt század 60-es éveiben már bizonyosan szolgáltak fel pörköltet, rendszerint kora délután, amikor a lakodalmas háznál esküvô elôtt gyülekeztek. De- s errôl
szól ez a vers-a vacsora során is, s hogy ne
vesszen el az ide szóló vers: Szente J./id.
Csörgi I. : „Pörkölthöz. A jó fôtt hús után
itt egy másik fogás, Meg is érkezett a csirkepaprikás. Mivel többé ez már nem kapar,
Elhangzik fölötte búcsúztató szavam: Ó, te
jámbor jószág, életednek vége. Ravatalod
itt van a tálba. Miért is jutottál ily szomorú
sorsra, Igaz, hogy mi ezt már rég szerettük
volna. Szálljon vigasztalás összes rokonidra,
Ôk is jussanak mihamarább az ilyen sorsra.
Szívembôl mondok még egy ôszinte szót:
Mindenkinek gyomra legyen a koporsód. Jó
étvágyat kívánok!
- Komoly fejtörést okozott, hogy melyik
cigánybandát hívják meg zenélni. Már
csak azért is, mert míg a fiatalok, középkorúak táncoltak vacsora után a menyaszszonytáncig, az idôsebbek, - szinte kivétel nélkül katonaságot, háborúkat jártak, rendszerint egy sarokba tömörülve, nótáztak. Ugyan ez volt az éjféli menyasszonytánc után is. Volt, hogy két külön társaság versengett, melyikük tud több, szebb,

és alig ismert magyar nótát énekelni. Volt
abban szerelmes, vidám, szomorú, katonanóta. Mindenkinek kellett, hogy legyen
kedvenc nótája. Voltak híres nótaismerôk,
nótaénekesek. Sajnos, kivitték tudományukat a temetôbe. A gyakoribb nóták:
„Fehér galamb száll a falu felett…, Fekete
szem éjszakája…, Megkondult a kecskeméti öreg templom nagy harangja…, Kis lak áll
a Nagy-Duna mentében…, Szeretnék május
éjszakáján…, Jaj de szépen muzsikálnak…,
A lembergi temetôben bakasírok állnak…
leányok szedik nekik a virágot, Szedjétek,
szedjétek…a gyöngyvirágot, csak azt az egy
liliomot le ne szakítsátok!, Harangoznak a
mi kis falunkban…, Marosmenti kis temetô,
nóta is van róla, Ott fogok én megpihenni,
ha majd üt az óra. Szívesen meghalnék szép
Erdélyországért, meg azért a kócoshajú csíki
székely lányért…, Marosmenti fenyveserdô
aljába…, Széles a Balaton vize…,Befogom
a lovam…, Felmegyek a doberdói nagy
hegyre…, Ez a vonat most van indulóba…
stb. Valóban, elindult, s úgy elment ez a
vonat, hogy elvitte a lakodalmas szokásokat, a magyar nótázás örömét, szépségét. Az
elmúlt évtizedek felszedték a síneket, s csak
a magyar nóták bánatát hagyták itt. A talpfák még meg vannak, egyelôre…, de már
azokat is kikezdte az Idô!
G. Szalai István, 2013. február

Kedvcsináló elôadás családfakutatáshoz
A Tahitótfaluban bejegyzett Jancsó Alapítvány 2010. márciusától gyarapítja a helyi civil
szervezetek számát. Ahogy korábban többször beszámoltunk róla, e kulturális céllal létrejött szervezet fôleg a trianoni határokon
átnyúló programjairól ismert. Erdélyben szervez kulturális rendezvényeket, a kiváló székely tudós, Jancsó Benedek szellemi hagyatékáét gondozza, könyveket ad ki.
Tahitótfaluban elsô ízben 2012. ádventjén
mutatkozott be egy igen sikeres könyvbemutató keretében, amelyet dr. Sajtos Sándor
polgármester úr és Harrach Péter képviselô
úr nyitott meg. Ez év júniusában a Nemzeti
Összetartozás Napján Tôkés László püspök úr és Kozma Imre atya ünnepi beszédjét követôen a Tahitótfalu Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának képviselôi is
koszorúztak a Farkasréti temetôben Jancsó
Benedek sírjánál.
A z A l apít v á ny célja i közöt t cs a l á dok múltjának, történetének felkutatása is szerepel, ebben a munkában jelent
n ag yon komoly seg ít séget a Mag ya r
Családtörténet-kutató Egyesület titkára,
és kutatója Sztrányai Györgyné Ildikó, aki
most a Jancsó Alapítvány és Tahitótfalu

Ön kor má ny zat á na k a szer vezésében
egy kedvcsináló elôadásban szeretné az
érdeklôdôk figyelmét erre a felemelô elfoglaltságra irányítani.
A családkutatás a nagycsaládban sajnálatosan meglazult kötelékek megerôsítését,
a család egyes tagjainak lelki emelkedését
és ezáltal nemzetünk és a Hazánk sorsának
jobbítását is szolgálja. A híres genealógus,
akadémikus Nagy Iván (aki a Magyarország
családai: Czimerekkel és nemzedékrendi
táblákkal címû 13 kötetes munka szerzôje)
1857-ben írja: „A nemzet egyes családokból áll. És alig van egyes család, melynek
legalább egy tagja valamely tekintetben
az említést ki nem érdemelné. Az ilyenre
nézve is pedig érdekes ismerni azon fát,
mely azt termette.”
„Ha egyszer eléd kerül egy háromszáz
éves anyakönyv, a maga tiszteletreméltó
történelem-illatával és nehezen kibetûzhetô
ákom-bákomaival, olvasni próbálod és lassan kibontakozik lelki szemeid elôtt ôseid
falujának sorsa, bánata és öröme, lakóinak
kapcsolatai, egyszer csak ott találod magad
ük-ükapád, ükanyád mellett és megsejted:
óriási bozontos gyökérzet köt a földhöz,

melyen elôdeid éltek és haltak. Tartok tôle,
hogy ezután egyre erôsödô kényszert érzel
a kutatásra, amely megrendülést, örömet,
izgalmakat és nem utolsó sorban eredményeket hoz számodra.” (www.macse.org)
Ha tudni szeretnéd, hogyan fogj hozzá a
családfád összeállításához, vagy az általad
már ismert adatokat hogyan rendezd minden családtag számára élvezhetô formába,
akkor kérlek, gyere el erre az elôadásunkra.
Írja a novemberi elôadó, Sztrányai Györgyné Ildikó a Magyar Családtörténet-kutató
Egyesület titkára, kutatója.
Az elôadás címe:
„A családkutatás örömei és kudarcai.”
Idôpont: 2013. november 14. csütörtök 18 óra
Helyszín: Tahitótfalu Faluház
(2021. Tahitótfalu, Szabadság út. 1/A
(sportcsarnok után lévô elsô épület a váci
rév irányába)
Tahitótfalu, 2013. október 25.
dr. Jancsó Antal
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Református gyülekezeti hírek
– Debrecenbe kirándultunk
Szeptember 21-én, szombaton újabb gyülekezeti kirándulást szerveztünk, ezúttal
Debrecenbe. Mivel októberben adunk hálát
Istennek a reformáció felismeréseiért, a
magyar reformátusság jelentôs emlékeinek
megtekintése igen jó alapnak bizonyult az
októberi hálaadás elôkészületeihez.
Elsôként a Református Nagytemplomot
néztük meg, amely nemcsak hitbeli, de
történelmi események színhelye is volt.
Onnan a Református Kollégiumba mentünk, ahol az utazók közül többen is végeztünk közép- ill. felsôfokú tanulmányokat. Jó
volt újra látni az egykori emlékek színhelyét!
Itt találkozhattunk gyülekezetünk volt lelkipásztorával, Németh Leával is, aki már hoszszú ideje az Andaházy Leánykollégium igazgatója, és velünk töltötte a napot. A kollégiumi kiállítások között mindenki megtalálhatta a számára legérdekesebbet: iskolatörténeti, egyházmûvészeti, természettudományos kiállítási tárgyak egyaránt voltak,
végül a Nagykönyvtár kiállítóterme következett. Az épület ezen részét nemrég újították fel, mégis áthatott a falakon az évszázados tartás, ami református eleinket ellenreformációval, forradalmakkal, nélkülözéssel szemben is megtartotta. A kollégium
belsô oromzatán olvasható jelmondatot:
Orando et laborando (Imádkozva és dol-

gozva) énekelve is megtanultuk. Mai nemzetünknek, reformátusságunknak is nagy
üzenete van: Isten nélkül nem lehet eredményes befejezésre, célba érésre számítani, viszont Isten csodáira, vezetésére méltatlan a lusta ember. Istenre figyelô, Neki
engedelmeskedô ima és szorgalom eredményezhet boldog célba érést, szép magyar
jövendôt.
A bôséges ebéd és egy kis pihenés után
Debrecen két nagyon eltérô, de jellegzetes
református templomát tekintettük meg. A
helyi lelkipásztorok mutatták be gyülekezetük és templomuk nevezetességeit, abban a
jó helyzetben voltunk, hogy mindkét gyülekezetben szolgál olyan lelkipásztor, aki jelen
sorok írójának évfolyam, sôt szobatársa volt
az egyetemi évek alatt. Megkülönböztetett
szeretettel fogadtak hát bennünket mind a
Kistemplomban, mind a Kossuth utcai, ún.
Vöröstemplomban. A Kistemplom a legrégebbi, ma is álló református temploma
Debrecennek, és a protestáns pátens elleni országos és eredményes református tiltakozás színhelye volt. Azóta a bútorokat már
kicserélték, azonban a falak között mégis
érezhettük, hogy kiváltság ilyen hitben élt,
hitükért hátratételt is vállaló emberek utódaiként reformátusnak lenni. A bátrabbak
felmehettek a Kistemplom tornyának cson-

ka tetejére is, ahonnan Debrecenre csodás
kilátás nyílt.
A Vöröstemplom különlegessége, hogy
falai gazdagon festettek, elsôre meg is döbben a belépô református: vajon nem katolikus templomba lépett? Jobban szemügyre
véve azonban megláthatja, hogy a festmények témája egészen más: nem történeteket
festettek le, hanem azok üzenetére kívánják
a festmények a figyelmet irányítani. Ezek a
képek tehát nem az egyszerû nép Bibliái –
ez Hitvallásunkkal is ellenkezne, hiszen a
református ember legfontosabb jellemzôje,
hogy olvassa a Bibliát, akkor pedig már
nincs szükség a képes ábrázolásra –, hanem
a nép által ismert Biblia bizonyos üzeneteit idézik fel.
Miután valamennyi festményt közelrôl is
megcsodáltuk, és a lelkipásztorokat szolgálatukról, gyülekezetükrôl kikérdeztük, lassan hazafelé vettük az irányt. A buszból
láthattuk egy pillanatra az egyetem épületét, majd a Hortobágyon, és a Kilenclyukú
hídon keresztül jöttünk haza. Az átélt élmények hatása még sokáig kísérni fogja az utazókat – így szívünkben még inkább hálásak
lehetünk Istennek elôdeink hitéért, kitartásáért, még jobban becsülhetjük református
hitünket, amelynek virágzásáért Debrecen
reformátusai oly sokat tettek.

Utazók a Nagytemplom elôtt: a legfiatalabb 14 éves, a legidôsebb több mint 80!
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Gondolatok a házi segítségnyújtásról
Tisztelt Idôsek! Kedves Olvasók!
Engedjék meg nekem, hogy írásomat
Joseph Joubert gondolataival kezdjem el,
mely igazi hitvallásom is egyben:„Az ész
figyelmeztet bennünket arra, hogy mit
kell elkerülnünk, de csak a szív mondja
meg, hogy mit kell cselekednünk.” Most
joggal teszik fel magukban azt a kérdést,
hogyan kapcsolódik ez a gondolat az idôsek
szociális ellátásához, az otthonukban nyújtott házi segítségnyújtáshoz? Ezért most
megosztom Önökkel a szívem gondolatait,
érzéseit…
Korunk rohanó világában egyre kevesebb
idô jut önmagunkra, családtagjainkra, szeretteinkre. Figyelmünk gyakran elkalandozik a jövôbe, a pillanatok varázsát alig veszszük észre, kapcsolataink érzelmi finom rezdüléseire nem, vagy csak késôbb reagálunk,
nehézségeink mellett alig jut idônk idôs szüleinkre. Elôfordul, hogy csak akkor veszünk
tudomást róluk, amikor már a meglévô testi-,
lelki- és szellemi betegségük gondot okoz a
mindennapjaikban, a mindennapjainkban.
Pedig a jelek ott voltak…
Az idôskori magányosság, a betegségek
és szövôdményeik sok problémát okoznak
az egyénnek és családjának. A család - terhei mellett - nem tudja vállalni a napi gondoskodást. Mit tehetünk? A válasz egyszerû:
meg kell találni a segítségnyújtás megfelelô

formáját!
A házi segítségnyújtás kiút lehet e nehéz
helyzetbôl. Olyan szociális gondozási forma,
mely az idôs személyt, aki önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes, az emberi méltósága megtartása mellett az otthonában látja el.
A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
alaptevékenységi körébe tartozik a házi
segítségnyújtás, mint szociális alapellátás. Ellátási területe: Dunabogdány,
Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer,
Leányfalu és Szigetmonostor. Az egyesület több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A segítô szolgálatot hivatásuk magas
fokán álló gondozók látják el. Szakmai munkájukat a szakértelem, a nagyfokú türelem
és együtt érzô magatartás hatja át.
A segítô folyamat igen összetett: hozzájárul a test, a lélek és a szellem egységben
való gondozásához (holisztikus szemlélet).
A „lélek gondozása” a segítôt saját belsô
lélekerô tartalékai mozgósítására készteti:
ez az a folyamat, amely alkalmassá teszi ôt
a feladat ellátására, és pluszt jelent a gondozói tevékenységében. Szeretetének ereje
az igazi gyógyító erô, mely valódi „csodákra” képes, ha mûködik a reciprocitás elve:
adni és elfogadni mindkét félnek szükséges (gondozott - gondozó).
A házi segítségnyújtás térítésköteles. Az

ellátott jövedelmi (nyugdíj), családi és egyéb
(méltányossági lehetôségek) helyzetétôl
függ, hogy mennyit kell fizetnie a szolgáltatásért. A térítési díj kötelezettségét törvény
(Szociális törvény) rögzíti. Meghatározása
figyelembe veszi az ellátásra szoruló egyén
valamennyi élethelyzetét (egyedüllét, betegség stb.). Más nézôpontból a térítés is a
reciprocitás (kölcsönösség) elve szerint
mûködik: szolgáltatás – térítés.
A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
által nyújtott házi segítségnyújtás minden
ellátásra szoruló egyén számára elérhetô.
Személyesen, vagy írásban kell kérni a szolgáltatást az ellátásra szoruló egyénnek, családtagjának. Ha Ön, vagy családtagja érintett e kérdésben, és bôvebb tájékoztatást
kíván kapni, szeretettel várjuk megkeresését!
Spáth Gottfriedné
a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
elnöke
Szolgáltatásunk elérhetô:
Telefonon
• Krisztián Mária Krisztina - szakmai vezetô
- Tel: 06 70 933 25 73
• Rudiné Balla Judit - vezetô gondozó - Tel:
06 70 933 25 75
Személyesen: Dunabogdány, Kossuth Lajos
u. 93. Tel/Fax: 06 26 390 297
E-mail: figyeljram@gmail.com;
Web: www.figyeljramegyesulet.hu

Zeneiskolai hírek

Köszönet!

A Zeneiskola növendékei és tanárai
Délutáni Hangversenyt adnak 2013. október 12-én 16:30-kor a Római Katolikus
Templomban. Támogatást köszönettel elfogadunk, melyet a gyerekek jutalmazására
fordítunk. E hónapban is busszal visszük
a jutalmazott gyerekeket az Operaházba,
Kodály Zoltán Háry János c. operáját nézzük meg.
Mákó Miklós, a Zeneiskolai
Munkaközösség vezetôje

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át, és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
Tóth Árpád
Ez úton szeretném megköszönni azoknak, akik férjem, Csereklye Mihály augusztus 27-i búcsúztatásán megtiszteltek jelenlétükkel, és osztoztak fájdalmunkban.
Csereklye Mihályné és népes családja

Mindennapi ajándék a család asztalán
Részeges barát
Hozzávalók 4 személyre: 4 kifli, 2 dl
tahitótfalui eperbor, 10 dkg eperlekvár,
2 tojás, liszt, vaníliás cukor, porcukor, jó
minôségû napraforgóolaj a sütéshez. A
kicsit száraz kiflit keresztbevágjuk (belseje legyen), héját lereszeljük, a morzsát félretesszük, belsejét kivájjuk, szintén félretesszük. A fél kiflit a borba belemártjuk,
megtöltjük 1,5 kk. lekvárral, a kifli dugót

is belemártjuk a borba, ledugózzuk vele
a kiflit. A felvert tojásba porcukrot, vaníliás cukrot teszünk, majd liszttel, a tojással és a saját morzsát kiegészítve egy kis
rendes morzsával bepanírozzuk a kifliket
és negyed órát pihentetjük. Jó forró olajban a kifli mindkét oldalát gyorsan aranysárgára sütjük. Lecsöpögtetés után még
meghintjük vaníliás cukorral. A gyerekeket is megkínálhatjuk vele, mert sütésnél

elpárolog az alkohol. Néhányunknak volt
szerencsénk megkóstolni az Itthon vagy!
Magyarország, szeretlek! rendezvényen a
Vox Insulae Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar sátrában. Akik pedig lemaradtak
róla, most kipróbálhatják.
Alberti Gergely receptje nagymamája
után. Az eredeti receptben feketeribizli
bor és ribizli lekvár szerepel.
Béres Gabriella
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Jogi útmutató – Közlekedési balesetek kárrendezési kérdései
Közlekedési baleset bekövetkezése esetén a
helyszínen a gépjármûvel azonnal meg kell
állni és meg kell gyôzôdni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Ha igen, akkor hívni
kell a mentôket, a rendôrséget, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
Ha vitás a felelôsség kérdése, jelentôs az
anyagi kár, a balesetnek külföldi részese
van, vagy bármelyik érdekelt rendôri intézkedést igényel, értesíteni kell a rendôrséget,
és a rendôri intézkedést meg kell várni.
Amennyiben nem vitás a felelôsség kérdése, és egyik fél sem ragaszkodott rendôri
intézkedéshez, pontosan ki kell tölteni a
baleseti bejelentôt. A bejelentô egy példányát tartsuk magunknál a kárügyintézéshez. A baleset helyszínérôl, a jármûvek
helyzetérôl, sérüléseirôl érdemes fényképfelvételeket készíteni- akár mobiltelefonnal
- és az esetleges tanúk nevét, adatait rögzítsük, még akkor is, ha úgy tûnik egyértelmû
a felelôsség. Mindez a késôbbi kárrendezést
segíti, elôfordul ugyanis, hogy a felelôsségét
a helyszínen elismerô autós késôbb ezt a
nyilatkozatát – sokkos állapotra vagy más
személyes körülményre hivatkozva - viszszavonja, ezért a körültekintô eljárás ilyen
esetben is célszerû. Amennyiben a káresemény bekövetkezésének körülményei valamilyen oknál fogva nem rögzíthetôk, tanácsos a helyszínre rendôrt hívni.

A kárrendezés kapcsán alapvetô szerep
jut a minden autóra kötelezôen megkötött
felelôsségbiztosításnak. A biztosítás kiterjed azoknak a megalapozott kártérítési igényeknek a kielégítésére, amelyeket a biztosított személyekkel szemben a biztosítási
szerzôdésben megjelölt gépjármû üzemeltetése során okozott károk miatt támasztanak. Ez a biztosítás teljes védelmet nyújt a
jogkövetô autósnak, mert a biztosítótársaság
minden okozott kár vonatkozásában (töréskár, személyi sérülés stb.) helytáll.
A baleset helyszínének elhagyását követôen
a károkozó 5 munkanapon belül köteles biztosítójánál bejelenteni a káreseményt, a károsult pedig 30 napon belül
köteles kárigényét bejelenteni a károkozó
felelôsségbiztosítójának.
Vita esetén alapvetô szabály, hogy mindig
annak kell bizonyítania, aki igényt érvényesít, illetve akinek ez az érdekében áll.
Ha nem jutunk megegyezésre a kár megtérítésének kérdésében a biztosító társasággal, polgári peres eljárást kezdeményezhetünk, illetve azt megelôzôen egyes esetekben (kivéve a KGFB által térített kár esetén
a vétlen károsult) fordulhatunk a Pénzügyi
Békéltetô Testülethez, ahol szakemberek
bevonásával tesznek kísérletet egyezség létrehozására a felek között. Jelentôs kár vagy
személyi sérülés esetén indokolt a szakterü-

leten jártas szakemberek, ügyvédek, igazságügyi mûszaki szakértô bevonása az felkészülésbe, a megalapozott álláspont kialakítása érdekében.
Úgynevezett saját hibás kár megtérítése
érdekében a CASCO biztosítónkhoz kell fordulni és bizony, ha nem rendelkezünk ilyen
biztosítással, a kárt saját magunk viseljük. A
CASCO biztosítás a kategóriájától függôen
nyújthat fedezetet pl. lopáskárra, töréskárra, rongálásra, elemi csapásra, vagy a biztosítási szerzôdésben meghatározott egyéb
kárra is. Ez a biztosítás szolgál arra is, hogy
azon károk esetén is kártérítést nyújtson, amikor a felelôs nem megállapítható.
Ugyanakkor fontos, hogy a kártérítés szintjét a szerzôdési feltételek határozzák meg,
meghatározott önrész levonása mellett.
A közlekedési balesetek esetén tehát
alapvetôen fontos, hogy még a helyszínen
minden megfelelôen rögzítésre kerüljön,
hiszen a késôbbi vitás helyzeteket így lehet a
leghatékonyabban megelôzni. Amennyiben
pedig mégis vitás helyzet alakul ki, esetleg a
biztosító csak részben téríti meg a számlával
igazolt kárt, akkor érdemes segítséget igénybe venni, és a megfelelô lépéseket megtenni
a kár rendezése érdekében.
Dr. Gizella Endre
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és nem
minôsül jogi tanácsadásnak

-

a
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Takarékoskodjunk az energiával!
Mi az a hôhíd?
Biztosan sokan hallották manapság a
címben szereplô kifejezést: hôhíd
A kifejezés találó, hiszen az épületszerkezetek azokra a részeire utal,
melyen a belsô tér melege könnyebben átjut a szabadba, vagy a fûtetlen
terekbe, úgymond „hidat” képeznek a
hôáramnak. A hôhidak növelik az épület hôveszteségét, megszüntetni nem
lehet ôket, de arra kell törekednünk,
hogy ezek hatását a lehetô legjobban
lecsökkentsük.
Hôhidak a határoló felületek (falak,
mennyezetek) azon részei, ahol a felület hômérséklete alacsonyabb, mint egy
általános helyen. Ezeken a részeken a
külsô határoló fal rosszabb höszigetelési
tulajdonsággal bíró anyagokkal találko-

és válaszfalcsatlakozások függôleges
vonalai is. Legegyszerûbben talán úgy
fogalmazhatnék, hogy hôhidak az épület szerkezeteink azon részei, ahol a kellemetlen belsô felületi gondokkal szembesülünk. A hôhidakon keresztül jutunk
el a penészesedés problémájához.
Mindannyian tapasztaltuk, hogy a
kellemetlen penész nem a középsô
falfelületeken, hanem valamilyen hajlat mentén vagy sarokban jelentkezik.
Törekednünk kell arra, hogy belsô felületeink hômérséklete sehol se érje el
azt a kritikus minimum hômérsékletet,
melyen a belsô levegô páratartalma
kicsapódik. Többek között ezért is kell
egy rossz energetikai állapotú épületet hôszigetelni kívülrôl. Ennél azonban többrôl van szó! Egy megfelelôen
tervezett új épület belsô falfelülete is

vastag a szigetelés, a belsô falfelület
megfelelôen meleg, mégis itt a penész.
Igen, mert lehet, hogy benn a helyiségben több napon keresztül magas
az úgynevezett relatív páratartalom.
Ez természetes dolog, hiszen fôzünk,
teregetünk, és alkalmanként többen
vagyunk a helyiségben, egyszerûen
rendeltetésszer ûen h a sz n á lju k a
házunkat. A megoldás kézenfekvô, de
túl egyszerû ahhoz, hogy komolyan
vegyük: Többet kell szellôztetnünk.
A szellôztetésnek nincs alternatívája,
mert kellô mennyiségû levegô elszállíthatja a felgyûlt nedvességet. A feltételes móddal a probléma összetettségére
kívánom felhívni a figyelmet, mert a
szellôztetô levegô szükséges mennyisége függ a felület hômérsékletétôl, a bent
folyó tevékenységtôl, a külsô és belsô
hômérséklettôl. A penészképzôdés
bonyolult és összetett folyamat, melynek okát csak részletes helyi vizsgálattal
lehet megállapítani.
Az új épületek hôhidasságának mértékére azért kell fokozottan ügyelni,
mert a korszerûbb, jobb szerkezetek
hôveszteségét nagyobb mértékben
rontják le a nem kellôen hôszigetelt
hôhidak.

Sarokban 16,5 °C (világos sáv)
belsô felület 18 °C
külsô felület -13 °C
Hômérséklet egy falsarokban

Hôhidak egy téglafal felületén
a koszorúknál

zik, mint például a vasbeton koszorú,
vagy az ablakok beépítésének vonala.
Mindezek mellett hôhidak a falsarkok

penészesedhet, s bosszankodhatunk
azon, vajon hogy lehet ez? A tervezô a
legjobb szerkezeteket alkalmazta, elég

Tartson velem a következô lapszámban is. A téma: Kell nekünk a Nap energiája?
Téglássy Györgyi okleveles építészmérnök, energetikai szakértô
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FOCIHÍREK
Az új bajnoki évadnak 23 tagú kerettel vágtunk neki, közülük 15-en helyi illetôségûek.
A következô játékosok érkeztek hozzánk a
nyáron:
Gelu László - Leányfaluról (Kapus)
Kálmán Gábor - Visegrádról
Nagy Imre - Budapest II. o.
Zahara Vilmos - Leányfaluról
Bántó Lóránd - Szigetmonostorról

Mák Bence - Pomáz
Katona Dávid - Leányfaluról
A bajnokság elôtt kevés edzômérkôzést tudtunk játszani, ez sajnos az elsô meccseken meg
is látszott.
A sorsolás az elsô 3 mérkôzéseken olyan
ellenfelekkel hozott össze bennünket, amelyek
- mint utóbb kiderült - a tabella elsô 3 helyezettje között állnak.
Tahitótfalu - Szentendre 0-4
A miénknél még fiatalabb átlagéletkorú

A SZIGET
GYÓGYSZERTÁR
SZERETETTEL
VÁRJA A KEDVES
LAKOSSÁGOT
FELTÖLTÖTT KÉSZLETTEL
ÉS MINDEN HÓNAPBAN
MEGÚJULÓ SZIMPATIKA
AKCIÓKKAL!

ellenfél sajnos ,,szétfutotta” csapatunkat.
Tahitótfalu - Pilisszentkereszt 0-2
Pesti és pomázi játékosokkal teletûzdelt jó
csapat érkezett hozzánk, de elnézhetô, boszszantó gólokat kaptunk.
Tahitótfalu - Budajenô 0-0
Az akkori listavezetô ellen gyôzelmi esélyeink voltak, de mindhárom ordító gólhelyzetünket elpuskáztuk.
Turóczi Csaba Tahitótfalu S.E.

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.

k

NYITVATARTÁSUNK:
H-P: 8-18 óráig
Szombaton 8-12 óráig
CÍMÜNK: TAHITÓTFALU,
HÔSÖK TERE 6.
TEL: 0626/889-103
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

Apróhirdetés
Dr. Rabbné Márta vagyok, vásárolok mindennemû régiséget –
asztalnemût, porcelánt, régi játékot stb. Készpénzzel fizetek.
Kérem hívjon, ha eladó régi tárgya van. Tel.: 06 70 533 0315.

Termôföldet bérelnék mûvelési célra.Balogh
célra Balogh Zoltán,
Zoltán 06-30-9701-715
***
Fáj a háta? Szeretne felfrissülni?
Svéd- és narancsbôr masszázs kedvezô áron!
Vaczó Renáta: 06-20-334-5745, 06-26-385-455

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

Garázsvásár

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat)
szerda: 11:30-15:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra
között
• Deák Judit, pszichológus páratlan hétfôkön 13-17 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!

2013. október 12-én és 13-án Tahi, Mátyás király u. 27. sz.
alatt! Felnôtt, gyermek ruhák, 100 Ft-tól 500 Ft-ig.
Farmernadrágok 500 Ft, cipôk, játékok, háztartási cikkek,
kisgépek, mûszaki cikkek, csetreszek, régiségek, bakelit
lemezek, VHS kazetták. Varrógépek, íróasztal, számítógépasztal, bôr-garnitúra és még sok-sok más, ami esetleg
kedvedre való lehet. Érdeklôdni: 06-30-2933-924

06 20/278 3734, 06 20/292 2659, 06 26/312-605, 06 26/400-172
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Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

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.

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Madaraink
Osvald Olivér 11 éves, 5. osztályos fiú, rajong a madarakért, a természetért. Képein a Szentendrei-sziget élôvilágának pillanatait örökíti
meg. Olivér két éve vett elôször fényképezôgépet a kezébe, azóta járja
az országot, figyeli a természet csodáit, képezi magát. Nem könnyû
a madárfotós dolga, sok türelmet, idôt igényel egy-egy röpke pillanat megörökítése. Olivér szerencsés, a Magyarországon elôorduló
legritkább fajokat is „levadássza” a kamerájával, különösen a
vizimadarakat és az ölyveket szereti.
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Itthon vagy! Magyarország,
szeretlek!
Településünk is benevezett az országos Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! programsorozatba, melyet szeptember 28-29-én
tartottak országszerte. Az MTV élô körkapcsolásban is közvetített Tahitótfaluból. Sokszínû programjainknak több ezer látogatója volt. A kiállítások, kézmûves bemutatók, lovas programok, íjászat, a szüreti felvonulás, a Népmese napi izgalmas eseményei és
a táncházak között mindenki talált kedvére valót, a civil szervezetek valamint testvértelepülésünk, a kárpátaljai Mezôvári bográcsételei között pedig a vendéglátás során bizonyára ínyére valót is.
Az esti Szent Mihály napi pásztortûz melegénél mindannyian éreztük: mi igazán itthon vagyunk Tahitótfaluban!
Béres Gabriella, fotó: Almássy Csaba
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P r o g r a mo k, kö z h a s z nú o l d a l

Közhasznú adatok

Októberben született
híres magyar elôdeink

Október 3. Pázmány Péter esztergomi
érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezetô alakja, író, a Nagyszombati
Egyetem alapítója, 1570. Nagyvárad
Október 4. Kállai Ferenc színmûvész, a
Nemzet Színésze, 1925. Gyoma
Október 5. Xántus János természettudós, utazó, néprajzkutató, az MTA tagja,
a pesti Állatkert és a Magyar Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztályának elsô igazgatója, 1825. Csokonya
Szabó Magda Kossuth-díjas írónô, 1917.
Debrecen

Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya melletti sportöltözô)
hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800)
baba-mama klub 10:00-12:00
16:00-17:00 Performance Táncklub 5-18 éves
korig. Latin-amerikai és standard táncok.
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, 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: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12ig 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 ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19;
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11;
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.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483,
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány),
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, 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; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHk Kft.
1439 Budapest, Pf. 637, ügyfélszolgálat: 10.00-12.00 óra között
hívható Tóth Éva, tel.:-06-30/575-7046, fax: 06-1/459-6860
• TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés:
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727

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

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Október 6. Lahner György honvéd
tábornok, aradi vértanú (kivégezték †
1849. október 6-án, 54. születésnapján),
1795. Necpál
Október 7. Polcz Alaine író, pszichológus, 1922. Kolozsvár
Falk Miksa újságíró, szerkesztô, publicista, 1828. Pest
Október 10. Kittenberger Kálmán
vadász, Afrika-kutató, útirajzíró, 1881. Léva
Október 12. Gulácsy Lajos festômûvész,
1882. Budapest
Október 13. II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem, 1676. Gyulafehérvár
Október 15. Fábri Zoltán Kossuth-díjas
színházi és filmrendezô, díszlettervezô,
1917. Budapest
Október 20. Kazinczy Lajos honvédezredes, Kazinczy Ferenc és felesége, Török
Sophie legkisebb fia, a szabadságharc vértanúja, 1820. Széphalom
Október 22. Liszt Ferenc zeneszerzô,
zongoramûvész, 1811. Doborján
Orlai Petrich Soma festômûvész, 1822.
Mezôberény
Október 24. Teleki József történetíró, Erdély kormányzója, a Magyar
Tudományos Akadémia elsô elnöke, az
Akadémiai Könyvtár alapítója, 1790. Pest
Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú, 1817. Nagybecskerek
Október 25. Országh László nyelvész,
irodalomtörténész, szótárszerkesztô, 1907.
Szombathely

Tahitótfalu októberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház programja októberben
Október 28. 10:00: A telhetetlen méhecske. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 18:30-19:30: Zumba
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.
Községi Könyvtár programja

Szerda 17:00: Kézimunka kör
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