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Pünkösdvasárnapi
gondolatok
A mai zaklatott, pörgô világunkban nagyon
nehéz igazi, mély párbeszédet folytatni embertársainkkal, szeretteinkkel. Mindenki fut, dolgozik, panaszkodik, kér valamit, talán a Szentlelket,
hogy mutassa meg a helyes utat. Horváth István
Sándor atya napi elmélkedéseit, gondolatait ajánlom a kedves olvasók figyelmébe, amivel jómagam is teljesen egyetértek.
„Megérett a világ a változásra. Kétségtelen, vannak negatív jelenségek. Sokan önzô módon csak
önmagukért élnek, dolgoznak. A fiatalok számára a szórakozás vágya elnyomja a tanulás és lelki
fejlôdés vágyát. Elôtérbe kerültek olyan irányzatok, amelyek nem tisztelik az emberi élet kezdetét és végét. A társadalmi igazságtalanság miatt
egyre nô a gazdagok és szegények közti távolság.

A gazdasági fejlôdés háttérbe szorítja a környezetet, az emberi élettér védelmét. A demokráciának nevezett társadalmi modell sok szempontból
csôdöt mondott a „globálisnak” nevezett értékek
túlzott hangoztatása miatt. A béke világméretû
hirdetése mögött háborúk és polgárháborúk dúlnak. A pénzvilág- túlterjeszkedve a gazdaság területén- tért hódít a tudomány, a mûvészet és a
sport világában. Igen, megérett a világ a változásra. Valóban megérett a világ a megújulásra, mégpedig olyanra, amely az embert szolgálja.
Honnan, kitôl várjuk ezt? Honnan, kittôl jöhet
olyan tartós megújulás, amely nem lesz kártékony
az ember számára, hanem valóban testi és lelki
fejlôdését szolgálja?
Folytatás a 7. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 4. 18:00: A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmával „A trianoni
békediktátum hatása Magyarországra és a magyar haderôre” címmel Dr.
Kovács Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnoka tart elôadást a Faluházban. Belépés díjtalan.
Június 6. Kihívás Napja
Június 7. 16:00-19:00: Tisztelet a Hôsöknek. Ünnepségsorozat a
Trianoni békediktátum 94. évfordulója, a Hôsök szobra avatásának 70.
évfordulója, az I. világháború kitörésének 100. évfordulója valamint a Tildy

rendeletek

6.

Száz kilométer szépség
és küzdelem
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület májusban két
alkalommal ülésezett. A munkatervben
szereplô május 8-i ülés mellett 28-án
rendkívüli ülést is tartott a testület.
A május 8-i ülésen Rédai Dávid nem
vett részt, a 28-i ülésen Gaál Sándorné,
Schottner Jánosné és Rédai Dávid nem
vett részt. A Képviselô-testület döntéseit
egyhangúlag hozta általában, ahol nem
ott ezt külön jelezzük.
Folytatás az 5. oldalon

Zoltán híd avatásának 100. évfordulója alkalmával. Részletek a plakátokon.
Június 7-21. Tisztelet a hôsöknek. Kiállítás a református gyülekezeti
teremben. Részletek a plakátokon.
Június 17-21. Tengerésztábor. Napközis vakációs bibliahét a református
gyülekezet szervezésében.
Június 30-július 4. Angol Gyermekhét a baptista gyülekezet szervezésében. Részletek a plakátokon.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet.
Folytatás a 20. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Megépülhet a konyha és étkezde településünkön
A Községi Tájékoztató 2014. februári
számában tájékoztatást adtam arról, hogy
az új nemzeti köznevelésben foglaltakban való megfelelés érdekében a településünkön élô gyermekek és idôsek közétkeztetésének ellátását a követelményeknek megfelelôen kívánjuk teljesíteni, ezért
új konyhát és étkezdét kell építenünk.
Tekintettel arra, hogy a kis kapacitású
konyha és étkezde a jelzett feladatok ellátására ma már nem alkalmas, önkormányzatunk képviselô-testületi döntés alapján a
konyha-étkezde megépítéséhez szükséges
anyagi fedezetet önerôbôl, illetve hitelfelvétel útján kívánja megoldani. A hitelfelvételhez szükséges kérelmet a Kormány irányába benyújtottuk, majd az 1988/2013.
(XII.29.) határozatban a hozzájárulás megtagadásáról kaptunk tájékoztatást. Ebben
az évben a 2014. évi költségvetési rendeletbe ismételten beépítettük a hitel felvételéhez szükséges önrészt, továbbá a kamat
és tôketartozás pénzügyi fedezetét. Ezt
követôen újból benyújtottuk kérelmünket. A Kormány 1317/2014. (V.22.) határozata alapján most megkaptuk a hozzájárulásról szóló anyagot. Ennek értelmében Tahitótfalu Önkormányzata közoktatási intézmények mûszaki felújítása és
rekonstrukciója címszó alatt 127.000.000
Ft hitelfelvételi lehetôséget kapott. Ezt
követôen megkezdtük a pénzintézettel
történô egyeztetést. Az OTP engedélyezte
a hitelfelvételt, mely részleteinek kidolgozása folyamatban van. A hitelfelvételi eljárással párhuzamosan az engedélyes terv
kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulásokat egy kivételével már megszereztük. A beruházás megindításához szükséges
közbeszerzési eljárás elôkészítés alatt van,
A tervezett konyha és étkezde látványterve
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a közmû csatlakozáshoz szükséges engedélyes tervek kidolgozását megkezdtük. A
kiviteli tervek elkészítését a kivitelezôvel
kívánjuk megoldani, mivel ez a módszer az
eddigi beruházásaink tapasztalata alapján jó
költséghatékonysággal mûködött. A vállalt
15%-os önrész rendelkezésünkre áll. Jelen
pillanatban 100.000.000 Ft-ot kötöttünk le
a számlakezelô pénzintézetünknél. Ezzel
együtt a folyószámlánkon 40-45.000.000
Ft áll rendelkezésre a napi mûködés biztosításához és a kisebb felújítások, karbantartások finanszírozására. E keretösszeg biztosította például a Népház és a járdák felújítását, valamint a Faluház és a Trianon
Emlékmû további fejlesztését, a zöldterületeink karbantartását, parkosítását. A terveinkben szereplô új játszótér megépítése és
még sok egyéb feladat is ebbôl a folyószámla hitelbôl fog megvalósulni.
A fent jelzett önrész nagysága 16.000.000
Ft, a fentiekben leírtak alapján megbízható-

an rendelkezésünkre áll a szükséges fedezet. Terveink szerint a beruházást nyár
végén meg tudjuk kezdeni.
Árvízi Vis Maiorból kapott helyreállítási költségek felhasználása
Az árvizet követôen szakértôi felmérés
alapján 34,6 M Ft összegû helyreállítási költséget igényeltünk mintegy 19 önkormányzati ingatlan kapcsán, amelyek alapvetôen
utcák, illetve vízelvezetô árkok felújítását célozta meg. A pályázatban szereplô
mûszaki tartalmat nem kérdôjelezte meg
az elbíráló, azonban 20.000.000 Ft-ra csökkentette a támogatási összeget. Ezért a kormányrendeletben rögzített döntés alapján
csökkentett mûszaki tartalommal végezhetjük el az érintett utak, árkok javítását.
Ennek megfelelôen átdolgoztuk a mûszaki
szakértô által elkészített anyagot, és közbeszerzés kiírása céljából összeállítjuk a szük-
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séges dokumentumokat. Az árvíz okozta
károk helyreállítását célzó beruházást szintén nyár közepén tudjuk megkezdeni.
Befejezôdött a tervezett járdafelújítás
Az elôzô években megkezdett járda felújítási programunk ebben az évben a Mátyás
király utca és az Ódry Árpád utcai közötti
szakaszt célozta meg. A beruházás megkezdése elôtt 10 vállalkozó irányába küldtünk
ki azonos tartalmú ajánlati felhívást, ebbôl
5 kivitelezô jelentkezett. Ezek között szerepelt az elmúlt évben történt járdafelújítást
kivitelezô cég, amely az Egri István utca és
a Tölgyfa utca közötti szakaszt újította fel.
Ebben az évben azonban az Ô ajánlatánál
volt kedvezôbb ajánlat. A legkedvezôbb
ajánlatot helyi vállalkozó, a Cserker Top
Kft adta. A legkisebb értékû ajánlat 7.3 M
Ft volt, míg a legnagyobb 11.1 Ft. A beruházás a terveknek megfelelô idôpontban
kezdôdött, s mintegy másfél héttel korábban, jó mûszaki tartalommal befejezôdött.
Ezúton is szeretném megköszönni a lakók
támogató együttmûködését és türelmét a
beruházás végrehajtása kapcsán.

Ö n k o r má n yza t

a vaddisznókárok. A speciális felszereléssel rendelkezô minôsített vadászokkal és a
Pilisi Parkerdô Zrt. erdészeti vezetôjével is
megtörtént a megállapodás. Ezek után várjuk a Szentendrei Rendôrkapitányságtól a
szükséges engedélyt, amely megérkezése
után állítjuk ki a résztvevô személyek számára a megbízást, illetve az eddig beérkezett bejelentések alapján kezdjük meg a
vadmozgások felmérését. A tevékenység
megkezdése elôtt az érintett lakókörnyezetben minden ingatlantulajdonost kiértesítünk, valamint az Önkormányzat honlapján, illetve a Községi Tájékoztatóban megjelentetjük. Abban az esetben, ha közvetlen veszélyt észlelnek, haladéktalanul értesítsék a Szentendrei Rendôrkapitányságot
vagy Önkormányzatunkat. Mivel eredményes megoldást közös együttmûködésben
érhetünk csak el, az alábbiakban kérem
segítségüket. A kerti zöldhulladékot

2014-ben eddig született 8 fiú, 11 leány,
összesen 19 gyermek.
Megszülettem!
2014. május 05-én, nevem: Balogh Ákos
2014. május 12-én, nevem: Szabó Lilien
2014. május 14-én, nevem: Bóka Zoltán
2014. május 24-én, nevem: Guti Natália

Továbbra is vaddisznó károk és veszélyek településünkön
A Községi Tájékoztató 2014. márciusi
számában adtam tájékoztatást, hogy önkormányzatunk milyen lépéseket tett e negatív
jelenség felszámolása érdekében.
„A közvetlen veszélyt jelentô, valamint
a káreseményeket megszüntetô jelenségek felszámolása érdekében levélben fordultam Dr. Tarnai Richárd Pest Megyei
Kormánymegbízott irányába, hogy vizsgálják meg annak lehetôségét, hogy az
egész településre kiterjedô hatósági hajtást milyen módon lehet eszközölni az érintett hatóságok közremûködésével. A vadállomány túlszaporodásának szabályozása,
a vadgazdálkodással összefüggô vadászati rendszer a Pest Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóságának hatáskörébe tartozik. Ezért e témában kéréssel fordultam a Szentendrei Járási Hivatal
vezetôjéhez, illetve a szentendrei Rendôr
fôkapitány Úrhoz, továbbá a közelmúltban
Szentendrén megtartott közbiztonsági fórumon e probléma megoldására kértem a
Pest Megyei Rendôrfôkapitány-helyettes
urat is.”
A márciusban megküldött levelünkre, kérésünkre a mai napig nem kaptam választ. Mivel számoltam ennek
lehetôségével is, ezért más megoldási
lehetôséget is feltérképeztünk. Az egyik
lehetséges mód a nagyszámú vaddisznó
csapdával történô befogása, a másik megoldás a vadak speciális elejtése, figyelemmel arra, hogy lakóövezetben jelentkeznek

Anyakönyvi hírek

2014-ben házasságot kötött 14 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Pistyur Istvánné, 84 éves, Béke 70.
Sas Józsefné, 67 éves, Zrínyi u. 23.
Kincses Józsefné, 79 éves, Kossuth L. u. 15.
megfelelôen kezeljék, és ne az erdôs bokros elhagyott területekre vigyék, mivel a
hulladékkupacok alatt megjelenô rovarok,
csigák, giliszták a vaddisznók táplálékául
szolgálnak. Számos alkalommal tapasztalhatjuk mindannyian, hogy a szomszédunkban lévô elhanyagolt telken bozótosok felszámolásával, a terület lekaszálásával, rendbe tételével nagyban csökkenthetjük a vaddisznók ideális búvóhelyének kialakulását. Szakemberekkel történô egyeztetést
követôen az is nyilvánvalóvá vált, hogy
az erdôsült, széles, magas aljnövényzettel
rendelkezô patakmedreink, például Villámpatak, Nyulas-patak ideális búvóhelyet és
táplálékszerzési lehetôséget kínálnak, jobbat, mint az eredeti élôhelyükön, azaz a
lakóterülettel határos erdôben. Türelmüket
és segítô együttmûködésüket megköszönve arra kérek mindenkit, hogy adjon tájékoztatást Önkormányzatunknak a vaddisznók mozgásairól. Jogi elôadónk, Újlaki
Anikó várja bejelentésüket a 26/387-123 3
melléken.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nyugodjanak 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
Csütörtök
Péntek

14–18 óráig
8–12 óráig
14–19 óráig
8–12 óráig
14–18 óráig
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100 éves a híd (1. rész)

A hídépítés története
A hídépítés történetét idôs Nagyházú László
(1904-1992) írásából vett részletekkel idézzük
föl:
Kötelességemnek érzem, hogy az utókor számára leírjam az elsô hídnak a keletkezését.
Legelôször is emléket állítok szeretettel annak
az embernek, akinek a gondolatában megszületett a híd építésének ötlete. Fülöp Béla református tanító volt.
Maga mellé gyûjtött egy kört a fejlôdni és
gondolkodni tudó emberekbôl. Arra beszélte
rá ôket, hogy ne a kocsmába menjenek, hanem
egymás házához, és ott beszélgessenek. Az
ô köréhez tartozott a nagyapám is, aki akkor
bíró volt. A beszélgetések 1910-11-ben gyakran
a hídról folytak, mert ezt a falu nagyobb része
kívánta. No nem mindenki, mert volt olyan, aki
azt mondta „minek a’, úgy mindig a nyakunkon

lesznek az urak, meg a végrehajtók”.
Pénzre lett volna szükség, és itt jött Fülöpnek
egy hatalmas politikai ötlete. Ennek köszönhette a község a hidat és késôbb ô pedig a lelki fájdalmakat.
Abban az idôben nálunk két párt volt. Volt
a kormánypárt és az ellenzék, akkor „negyvennyolcas” pártnak mondták. A választásokon mindig a kormánypárt gyôzött. Ez természetes volt, mert Pomáz az Almásyaké volt.
Szentendrén és falunkban minden irodában
dolgozó csak a kormányra szavazhatott, mert
akkor még nyílt szavazás volt. Kevesen voltak az
ellenzékiek, de az (országgyûlési) képviselônek
nem volt mindegy, hogy „egyhangú” szavazattal jutott-e be. Habár ez inkább hiúsági kérdés
volt. Ezt használta ki Fülöp Béla. Meggyôzte az
értelmesebb lakosságot, hogy egyezzenek meg
Almásy László képviselôvel, hogy ha kijárja,
hogy a hídépítésre kap a község állami kölcsönt,
akkor a szavazásnál nem lesznek ellenzékiek.

Megtörtént az egyezség, meglett az ígéret.
Nem sokára ment a faluból a küldöttség a
miniszterhez, aki kegyeskedett a híd építésére
250 ezer korona hitelt adni kamatmentesen, 15
évre. Akkor ez óriási összeg volt, 250 pár hízott
ökör ára…
A népnek az a része, amelyik nem akarta

megérteni a fejlôdést, elképzelhetetlen dolgokat kiabált. Például nem ismerték még a cementet, azt híresztelték, hogy hamuból készülnek
a hídlábak. Gúnynótákat is daloltak… Amikor
megtudták, hogy a hídon majd fizetni kell, olyan
magasra nôtt az ellenkezés, hogy egy sötét estén
megverték az esküdteket részeg, felbíztatott
emberek. Nagyapám is kapott, de Fülöp Bélát
nem verték meg, csak úgy „gurították”.
A híd építése 1912-ben kezdôdött meg. A híd
részeit apró darabokban hordták ide hajóval,
és itt szegecselték össze. Zengett a környék a
kalapácsolástól, a nép egyik része örült, a másik
káromkodott.
A munka ment, és alig 2 év alatt kész lett a
híd. Fülöp Bélának a sok munkája, amit tett a
község lakosságáért, mind el lett felejtve. Nem
tudták neki megbocsátani, hogy egyszer a kormányra szavazott…
Eddig az idézet Nagyházú Lászlótól. A hídavatásról pedig idézzük az 1914. július 19-i
Szentendre és Vidéke hírlapot, dr Sín Edit írása
alapján:
Az 1914 július 12-én – három évvel az elsô
híradás után (a távlatok érzékeltetésére: 2 héttel
a szarajevói merénylet után és 2 héttel az elsô
világháború kirobbanása elôtt) – ünnepélyesen
felavatták Tahitótfalu hídját.
Az avatásra hajón érkezett meg a megye
notabilitásainak élén Vargha Gyula államtitkár,
Ráday Gedeon megyei fôispán és dr. Almásy
László területi országgyûlési képviselô, aki sokat
tett a híd felépítése érdekében, ezért Almásy
hídnak nevezték el az új létesítményt.
Az esemény csúcspontja: „Dr Almásy
Lászlóné, a híd keresztanyja ütötte be az utolsó
szöget a hídfô traverzébe, majd pezsgôspoharát
a híd állandóságára ürítette.
A híd 200 méter hosszú, 4,5 méter széles. 2
pilléren nyugszik a vízben. A szárazföldön Tahin
600, Tótfalun 200 méter hosszú cementkorlátos
út vezet a hídhoz. A hídavatás után a közönség
átvonult Tahiba, ahol a réten népünnepélyt tartottak. Este társas vacsora volt, ahol körülbelül
300-an vehettek részt.”
A híd jelentôségét így foglalta össze a szentendrei újság: „E híd régi és életbevágó bajokat
szüntet meg, s így ennek felépítése korszakos
jelentôségûvé vált a szigetségre nézve.”
összeállította: Budai Mihály
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A testület az elsô napirend keretében tájékoztatót hallgatott meg a határozatok végrehajtásáról, valamint a megelôzô ülést követô
fontosabb eseményekrôl.
E napirend keretében a 91/2014. (05.08.)
határozatával döntött a Képviselô-testület az
I. világháborús emlékmû önerôbôl történô
felújításáról. A felújítás elkészült.
A 2. napirend keretében a Bizottsági
Elnökök adtak tájékoztatást a Bizottságok
munkájáról, és ennek kapcsán a 92/2014.
(05.08.) határozattal javasolta a Képviselôtestület a pénzügyi elôadói munkakör betöltésére kiírt pályázat módosítását. A módosított felhívást publikáltuk a honlapon és a
közigállás.hu-n.
Ugyan e napirend keretében a 93/2014.
(05.08.) határozattal elfogadta a Képviselôtestület az „Ôsz utca út szélesítése, szegélykorrekció, szônyegezés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. A felhívás
megküldtük az eljárás lebonyolítójának, aki
postázta az érintett vállalkozásoknak.
Továbbá a 94/2014. (05.08.) határozatá
val a Képviselô-testület elfogadta az Önkor
mányzat 2014. évi közbeszerzési tervét.

A 3. napirend során a testület önkormányzati tulajdoni ügyeket tárgyalt és ennek
keretében a 95/2014. (05.08.) határozattal elfogadta a Képviselô-testület a SZAHKÉRTELEM 2006 Bt. által elôkészített 2013.
évi gazdasági tevékenységrôl szóló belsô
ellenôrzési vezetôi jelentést.
A 96/2014. (05.08.) határozattal a
Képviselô-testület engedélyezte Ceglédi
Sándor részére a közmûfejlesztési hozzájárulási díj visszafizetését, tekintettel a szennyvízcsatorna gerinchálózatra történt önerôs
csatlakozására.
A 97/2014. (05.08.) határozattal tulajdonosi hozzájárulását adta a Képviselô-testület
a Tahitótfalu 096 hrsz-ú ingatlan villamos
energia ellátásához, a 069 hrsz-ú önkormányzati ingatlan tekintetében.
A 98/2014. (05.08.) határozattal támogatta a Képviselô-testület a Baptista Gyülekezet
által szervezett nyári tábor elsô turnusának
étkeztetését melyet az önkormányzati konyha biztosít.
A 99/2014. (05.08.) határozattal támogatta a Képviselô-testület a Szentendrei
Rendelôintézet ultrahang készülék vásárlását, amennyiben a térség többi települése is
hozzájárul a beszerzéshez.

Európai Parlamenti választások Tahitótfalui összesítô
Szavazókör
Sorszám
1. szk.
2. szk.
3. szk.
4. szk.
Összesen:

Választópolgárok
száma
fô
978
1144
1287
1200
4609

Megjelentek
száma
fô
%
337
34,46
320
27,97
464
36,05
401
33,42
1522
33,02

Érvényes szavazatok
száma
db
335
318
462
401
1516

Lista sorsz.
Lista neve		Listára leadott szavazatok összesen
			db
%
1.
Magyar Szocialista Párt		
78
5,1
2.
Seres Mária Szövetségesei		
3
0,2
3.
Fidesz - KDNP		
966
63,7
4.
A Haza Nem Eladó Mozg.		
7
0,5
5.
Jobbik		174
11,5
6.
Lehet Más A Politika		
79
5,2
7.
Együtt - PM		
99
6,5
8.
Demokratikus Koalíció		
110
7,3
Összesen:		1516
100

Holokauszt Tahitótfalu 1944
Májusi számunkban Oláh János tanár községünk zsidó temetôjének 2000-ben történt
felújítást követô ünnepségen elmondott
beszédének idézésével emlékeztünk meg a
holokausztról.
Több idôs ember megkeresett, hogy jó
volt olvasni a régen hallott neveket, felidézni
a gyermekkort. A cikkben szereplôk közül
ismerôsként emlegettek iskolatársat, játszó-

társat, orvost, állatorvost. Némelyikrôl vagy
rokonaikról tudták, hogy Pestre költözött
még a háború elôtt, talán még Amerikába
is eljutott. Négy névre emlékeztek, akiket
1944 júliusában vittek el falunkból – akkor
még nem tudták – koncentrációs táborba.
Az internet segítségével a Holokauszt
Em lék központtól si ker ü lt megtudni
Tahitótfalu zsidó áldozatainak névsorát (az

A 4. napirend keretében a helyi rendeletek felülvizsgálata tárgyában elsôsorban a
közösségi együttélés szabályainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslat hangzott el.
Az 5. napirend keretében rövid szóbeli tájékoztatás hangzott el a Közös
Önkormányzati Hivatal mûködésérôl.
A 6. napirend keretében a testület a civil
szervezetek támogatására kiírt pályázatról
döntött, a Kulturális Bizottság elôzetes állásfoglalása, valamint javaslata alapján. A határozatok meghozatalánál a civil szervezetekkel kapcsolatban álló testületi tagok nem
szavaztak.
A 100-105/2014. (05.08.) határozatokkal
döntött a Képviselô-testület az egyes civil
szervezetek támogatásáról.
A döntések egyhangúlag születtek, de
a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesületrôl szóló döntés során Szabó Judit
nemmel szavazott.
A Képviselô-testület május 28-án rendkívüli ülésen a 106/2014. (05.28.) határozatával támogatta a kompok révek támogatására
beadott pályázat módosítását.
A testület várhatóan június közepén tartja
következô ülését.
Tóth János jegyzô

XIV. SZIGET HANGJA
Ökumenikus Mûvészeti Hét
programja (2014. július 7-11-ig)
2014. július 7. hétfô 19,00 óra, Póka Éva
koncertje „Balassi Est” címmel. Helyszín:
Faluház.
2014. július 8. kedd 19,00 óra, Kohán
Ni kolet t ének mûvész elôadói estje
Helyszín: Népház. Közremûködik: Rostetter
Szilveszter (zongora).
2014. július 9. szerda 19,00 óra, Budai
Mihály elôadása „Tahitótfalu története” címmel, helyszín: Faluház.
2014. július 10. csütörtök 19,00 óra,
Marosi Ágnes ( hegedû) és Gellért Gabriella
(gitár) helyszín: Római katolikus templom
2014. július 11. péntek, 18,00 óra , Sziget
Hangja Ökumenikus Hét kórusának záró
koncertje, helyszín: Református templom
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
adatok hiányosak): Kalmár Berta, Kalmár
Sámuelné (Pick Ida) született 1880, Klein
Árminné, Raáb Gyula született 1881, Raáb
Gyuláné (Adler Cecília) született 1894,
Raáb Imre, Szafir Jenô, Szafir Jenôné.Sorsuk
legyen örökre mementó számunkra, hogy
többé ilyen tragédia ne történhessen!
A temetôben nyugvókkal együtt emlékezzünk rájuk is, idézve a sírkövek feliratát:
Legyen lelkük bekötve az öröklét kötelékébe!
Budai Mihály
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Környezetvédelmi rendeletek
Tisztelt Lakosság!
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete által elfogadott egyes
rendeletek néhány fontosabb rendelkezésére szeretném felhívni a figyelmet:
A környezetvédelemrôl szóló 23/2000.
(XII.08.) önkormányzati rendelet szerint:
Általános tûzgyújtási, égetési szabályok
Ipari eredetû hulladékot égetni tilos. Az
égetendô anyag kommunális, illetve ipari
eredetû hulladékot (mûanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait)
nem tartalmazhat. Égetni csak megfelelôen
kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon lehet. A
tûzgyújtási tilalmat be kell tartani, a helyi
viszonyok alapján az önkormányzat is elrendelhet tûzgyújtási tilalmat. A meghatározott
bejelentési, engedélyeztetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Tüzelô berendezéseket csak megfelelôen, mûszaki adottságuk
szerint szabad üzemeltetni.
Mezôgazdasági termelés során keletkezô
növényi hulladék kezelésének, égetésének
szabályai külterületen
A mezôga zd a ság i ter melés sor á n
keletkezô növényi hulladék ártalmatlanításáról elsôsorban komposztálással, ha ez nem
lehetséges, elszállításával kell gondoskodni.
Külterületen, ha a mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladék más
ártalmatlanítására nincs lehetôség, égetés
csak szeptember 1. és június 30. között
lehet. Július 1. és augusztus 31. közötti idôszakban külterületen égetni tilos.
Külterületen égetni csak megfelelôen kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon 07-19 óra
között lehet. Szeles idôben, és az erdôszéltôl
számított 100 m-en belül égetni tilos
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt Tahitótfalu Község Jegyzôje
(továbbiakban: jegyzô) adja ki. Tarlóégetés
csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében engedélyezhetô.
Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növényegészségügyi hatóság állásfoglalását, védett, Natura 2000 vagy ökológiai hálózat területén a Nemzeti Park állásfoglalását is.
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok belterületen
Avar és kerti hulladék megsemmisítése
elsôsorban komposztálással történhet. Kerti
hulladékot égetni megfelelô légköri viszonyok esetén hétfôn és pénteken 8,00 - 18,00
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óra, szombaton 8,00 – 12,00 óra közötti
idôszakban lehet. Ünnepnapokon belterületen tilos az avar és kertihulladék égetése!
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
Az egyedi fûtéssel rendelkezô lakóházakban a megfelelôen karbantartott
tüzelôberendezésekben csak az arra a
berendezésre engedélyezett tüzelôanyagot
szabad elégetni. A fûtôberendezésben
egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot,
mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.)
égetni tilos.
Porképzô és bûzös anyagok kezelésére
vonatkozó szabályok
Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az
úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell
nedvesíteni. A községben keletkezô por
képzôdésének megakadályozása érdekében törekedni kell a nem burkolt területek,
föld depók minél elôbbi növényzettel való
borítására. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyzô a
kertészeti munkák elvégzését elôírhatja.
Bûzkeltô tevékenységet lakóterületen
belül vagy annak közelében (önellátó állattartás nem tartozik ide) nem szabad végezni.
Bûzös anyagot csak légmentesen lezárt tartással felszerelt jármûvön szabad szállítani.
A belterületi állattartás során a kitrágyázást, a trágyagyûjtést, kezelést, elhelyezést
az „Állattartási Rendeletben” szabályozott
módon kell végezni, hogy annak szaghatása
minimális mértékû maradjon.
Porképzô vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.
Allergén növények elleni védekezési szabályok és a gyommentesítés
Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektôl mentes gondozása
a tulajdonos illetve a használó kötelessége.
A termôföld védelmérôl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (Tft.) 5. § értelmében,
A földhasználó – ha e törvény másként
nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termôföldet mûvelési ágának megfelelô
termeléssel hasznosítani, vagy termelés
folytatása nélkül a talajvédelmi elôírások
betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni
(hasznosítási kötelezettség).
A földhasználó köteles a termôföldnek
nem minôsülô ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha

ez az ingatlan más célú hasznosításának
megfelelô terület felhasználást nem akadályozza, illetôleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).
A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekrôl, a tûzvédelmi bírságról és a
tûzvédelemmel foglalkozók kötelezô élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Kormány rendelet 2013. január 17-i hatál�lyal egy új tûzvédelmi bírságtételt léptetett
életbe. Az új tétel kimondja, hogy amen�nyiben valaki a termôföld védelmérôl szóló
törvényben elôírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával
a tûzesetek megelôzésérôl nem gondoskodik, 60-200 ezer forintig terjedô bírsággal
sújtható. A rendelet 2. § kimondja, hogy ha
valaki tûzvédelmi elôírás megszegése miatt
tüzet idéz elô és az oltási tevékenységben
a tûzoltóság beavatkozása is szükséges
200.000 – 3.000.000 Ft tûzvédelmi bírsággal sújtható.
ZAJ ÉS REZGÉS VÉDELEM
Zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak,
zavarónak, kellemetlennek vagy károsnak
minôsül.
Magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítô tevékenység, például kertfenntartás és kertépítés, barkácsolás, zajt keltô
gépek és szerszámok használata
a) hétköznapokon 06 és 20 óra között
b) szombaton 10 és 18 óra között engedélyezett,
c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve
minden más idôszakban tilos.
Szabadtéren zajt keltô tevékenység (vendéglátó létesítmények illetve ezek kerthelyiségének, valamint bármely kulturális, szórakoztató és sportlétesítmény mûködtetése
stb.) végzése 22-06 óra között tilos.
Közterületi zenélés, éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, a munkahelyen
dolgozókat, és nem sértheti a közízlést.
Közterületen tervezett vagy rendszeres
utcai zenéléshez, énekléshez a közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló
Önkormányzati rendelet alapján közterülethasználati engedély szükséges.
Lakóterületen belül üzletek, raktárak
áruval történô feltöltése, zajjal járó rakodás
és áruszállítás éjjel 23 óra és reggel 05 óra
között tilos.
Zavarónak minôsíthetô zajhatásokra
vonatkozó lakossági bejelentésre indított
vizsgálatot – amennyiben szabálysértés nem
történik – a birtokvédelmi eljárás szabályai
szerint kell lefolytatni.
A fent leírtak be nem tartása hatósági eljárást von maga után!
Kérjük a lakosság segítô együttmûkö
dését! Tahitótfalu, 2014. május 19.
Tisztelettel: Tóth János sk. jegyzô
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Pünkösdvasárnapi gondolatok
Folytatás az 1. oldalról
Honnan, kittôl jöhet olyan újjászületés,
amelynek alapja az igazságosság, a szeretet és a béke? A történelem igazolja, hogy
az ember nem képes megvédeni magát
önmagától. Szent II. János Pál pápa több
írásában és beszédében állította egymással szembe a „halál kultúráját” és az „élet
kultúráját” (például Az élet evangéliuma
kezdetû, 1995-ben megjelent enciklika). A
pápa az elôbbi alatt azokat az emberi élettel tudatosan szembeforduló rendszereket, folyamatokat értette, amelyek különféle programokkal és tudományosnak nevezett módszerekkel támadják az életet és az
élethez való jogot. A „halál kultúrájának”
képviselôi törvényes hátteret teremtenek
életellenes magatartásukhoz, s ezzel megtagadják azt, hogy Isten az élet és a halál Ura.
Rossz, erkölcsileg helytelen, bûnös kezde-

ményezések ezek az ember részérôl.
Ezzel szemben az Egyház elismeri Isten hatalmát az élettel kapcsolatban.
Tiszteletben tartja Isten szándékát az emberi élettel, annak kezdetével és befejezésével kapcsolatban. Elfogadni Isten rendjét és
értékeit, ez az élet kultúrája. Az ember és
a világ számára megújulást, újjászületést a
Szentlélek hozhat. Ô tanít meg bennünket
az igazságra és az igaz értékekre. Ô ismerteti meg velünk, hogy mi a jó és mi a rossz.
Ô ad nekünk erôt, hogy elutasítsuk a ros�szat és minden élethelyzetben a jót válas�szuk. A Szentlélek mutatja meg életünk célját, értelmét: Istent keresni és megtalálni, a
szeretetet keresni és megtalálni Istenben.
Hozzon számunkra Istenben való megújulást a pünkösdi Szentlélek!”
2011-2012-ben mi is csatlakoztunk
a Feltámadási menethez, amely hús-

vétkor indult és pünkösdkor érkezett
Csíksomlyóra. A jelvényre (árpádkori motívum, szárnyaskereszt, a keresztény egység
jelképe) feltûzött Tahitótfalu szalaggal és a
zarándokkönyvbe beírt kéréseinkkel mi is
részt vettünk az egyetemes magyarság életében fontos szerepet játszó Csíksomlyói
pünkösdi búcsún. Idén is ott van falunkból egy kis csoport Vénusz Gellért atya
vezetésével. Ezt azért gondoltam megemlíteni, mert úgy érzem, hogy minden szállal
össze kell kötnünk egymást, legyen az vallási, rokoni, baráti, testvértelepülési, hogy
ami összetartozik, azt országhatárokkal ne
lehessen szétválasztani.
Hozzon számunkra megújulást a pünkösdi Szentlélek!
Kubanek István
képviselô

Száz kilométer szépség és küzdelem

A magyarországi teljesítménytúrák közül
a legrégebbi és az egyik legnépszerûbb az
évente megrendezésre kerülô Kinizsi Százas
teljesítménytúra, amelyet elsô alkalommal
1981-ben rendeztek meg. Az akkori 191
indulóból 80-an értek célba a száz kilométeres távra megadott 24 órán belül. Az idei 34.
alkalommal az indulók száma már meghaladta az ezer fôt, május 24-én, szombaton reggel
¾ 7-tôl Békásmegyeren a nem hivatalos adatok szerint mintegy 1.200-an álltak rajthoz, és
közülük 710 fô ért idôben a tatai célba.
A túra igen nagy, mondhatni extrém kihívás
minden induló számára, amit az idôjárás csak
nehezített. Az indulókhoz képest a teljesítôk
aránya idén 59 % volt. ( A beérkezôk aránya
általában 70% közelében ingadozik, további
adatok a túrával kapcsolatban a www.kinizsi.org oldalon). A Kinizsi Természetbarát
Egyesületnek és munkatársainak, önkénteseinek, mint a túra szervezôinek a legnagyobb
elismerés és köszönet jár, hiszen ez évben

is minden vonatkozásban magas színvonalú
munkát végeztek.
Az útvonal csodálatos tájakon, a Pilis és a
Gerecse hegységeken át vezetett a Tatai Öreg
tóhoz, ahol a megfáradt célba érôket egy
meleg gulyáslevessel várták a szervezôk.
Nagyszerû, hogy minden egyéb
meggyôzôdéstôl függetlenül a természetjárók célkitûzéseivel valamennyien azonosulhatunk, a természet megismerése, megóvása, az egészséges életmód népszerûsítése
minden jóravaló ember számára elfogadható.
Hasonlóan jó dolog, hogy a közvetlen lakókörnyezet szeretete képes összekötni kisebbnagyobb közösségeket. Kívánatos lenne,
hogy minél több ehhez hasonló összekötô
szálat tudjunk Kárpát-medence szerte felismerni és kölcsönösen erôsíteni.
A faluban élôknek nem újdonság – hiszen
naponta tapasztalják – ragyogó természeti
adottságokkal rendelkezünk mi, magyarok.
A Pilis hegységet és a Visegrádi-hegységet

elôszeretettel választják kirándulócélként
egyházi és civil közösségeink, helyi baráti
és családi társaságaink, és nem csak a közelség és a szép táj okán, hanem talán azért is,
mert ez a táj kiemelkedôen gazdag történelmi és kulturális emlékekben. A Kinizsi Százas
túra a Dunazug-hegység talán kevéssé ismert
Gerecse hegységének értékeit hozhatja hozzánk közel.
A természetjárás mindenkor alkalmat nyújt
lelki élmények megszerzésére is, sokan kifejezetten ezzel a szándékkal indulnak el zarándok utakra, vagy hasonló teljesítmény túrákra. Sokan messzire vágyódnak, a tengerparton, más földrészeken, egzotikus utazásokon keresik az élményeket, és talán jól is van
ez, de igazán akkor lehet a másét is értékelni, ha a magunkét ismerjük, megbecsüljük.
Beszámolóm végén szeretném az idei Kinizsi
Százas itinerjének jelmodatát idézni:
„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,
Még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg,
járnak, és nem fáradnak el.”
Ézsaiás 40,30-31
Tahitótfalui vonatkozása még kis írásomnak, hogy egy nagyobb társaság tagjaiként
két földimmel teljesítettük idén ezt a túrát.
Almássy Csaba sporttársam és fia, Dániel kiválóan helytálltak, és jogos büszkeséggel viselhetik a Kinizsi Százas teljesítônek járó szép
jelvényt.
Dr. Jancsó Antal
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2014. június 4. Trianon
A magyarság immáron három emberöltô
alatt görnyedezve, de nem megroppanva,
„megfogyva bár, de törve nem…”, mégis egyenes gerinccel hordozza az 1920.jún.4.-i, párizsi
igazságtalan, megalázó és indokolatlan szigorral meghozott békediktátum terheit! A nemzet
máig sem tért magához, példátlan területigazdasági-szellemi-erkölcsi veszteségeibôl,
és bár jelenleg végeláthatatlannak, és soha
nem szûnônek tûnik a fájdalom, de még sem
örökre szóló! Mindig voltak ezerszáz év alatt a
nemzetben titkos remények, erôs hittel megélt idôk történelmünkben, melyek minden látszat ellenére valósággá érlelôdtek és javunkra
váltak! Hittel, erôvel, akarattal és együttes
cselekedetekkel…, miként a diófa, nem
ültetôjének, hanem az unokának terem. Most
is, és örökké kell, hogy ezek a titkos remények
munkálódjanak az összmagyarságban, hogy
megmaradásunkért folytatott erôfeszítéseink
gyümölcsei utódainknak teremjenek, és jó
termést hozzanak.
A Kárpátok koszorúja több, mint ezerszáz
év alatt tele ültettetett lármafákkal, kopjafákkal, elporladt magyar csontok felett elkorhadt
keresztfákkal. Lejtôin, völgyeiben, tavasztól
ôszig hullámzó piros virágtengerek hirdetik
– idegennek tartott magyar földön -a hazáért kiontott hôs magyar vér éltet adó erejét.
Városaiban, falvaiban, tanyáin pedig a szellem,
a szív, a lélek azonos hullámhosszán áramlik
a titkos üzenet és remény, az erôsödô hit a
megmaradásra, mindenek felett. Mert ezek
tartottak meg bennünket Ázsiától Európáig
történô vándorlásaink, ûzetéseink során:
európai magyarpusztító szándékok porladtak
szét már 907. július 7.-vel, a pozsonyi csatában,
melyet Árpád a sokszoros túlerôvel szemben
holta árán is dicsôségesen megvívott. S azóta
is, számtalanszor támadt fel, és semmisült meg
ez a teljességre törekvô nemzetpusztító szándék! Mind ez ideig!
Talán úgy érezheti a Tisztelt Olvasó, hogy
túl messzire mentem vissza az idôben Trianon
kapcsán. Vannak, akik elítélik rossz szándéktól, mások tudatlanságtól vezéreltetve a múltba nézést, de vajon tudják-e és hányan, hogy
a magyarság már európai létének kezdetétôl
szûnni nem akaró támadásoknak, pusztító
szándékoknak volt kitéve: 955-ben-ismét, még csak két emberöltônyi idô telt el a honfoglalás óta- az egyik legjelentôsebb európai
uralkodó, a mór kalifa, III.Abd al-Rahman azt
üzente I. Ottó német királynak: „…a magyarok
népét ki kell irtani”.
A Kárpát-medencei magyarság – gyönyörû
honával együtt- útjában volt/van keletnek-nyugatnak egyaránt! De Szent István keresztjének
– miként az életfának gyökerei- és koronájának fénye, éltet adó ereje úgy vetült a Kárpát
medence magyarságára ezerszáz esztendôn
át, hogy ne árnyékolhassa be ennek a népnek,
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nemzetnek a sorsát végzetesen, és örökre vis�szafordíthatatlanul még olyan tragédia-sorozat sem, mint az un. ôszirózsás forradalom, a
kommün, Trianon, a világgazdasági válság, a
két vesztes háború, az eltiport, kivéreztetett
1956, és a testet-lelket nyomorító, híresen szép
szabadságszeretetünket, függetlenségi vágyainkat, reményeinket, a magyarság keresztyén
voltát, erkölcsi immunrendszerét halálos
kórként megtámadó hiteltelen, életszerûtlen
ideológiai fércmûvek 1945 után kezdôdô partmosása sem. A magyarság tehát mind ez ideig
nem roppant meg véglegesen! A jelen nemzeti, keresztyén, és mindenképpen magyar jövôt
kimunkálni akaró politikai-gazdasági törekvések, az erkölcsi dagonyából kiemelni akaró, a
magyar nevet ismét széppé tenni akaró szándékok csak akkor vezethetnek eredményre, ha
minden tisztességes magyar önvizsgálatot tart,
ha példátlan módon összeszedi maradék erkölcsi-szellemi erejét, józan értékítéletét (különbséget téve a nemzetrontó erôk, és a nemzetet
építeni, felemelni akarók között) megépíti
egységét, jövôje megmaradása, annak önzetlen szolgálata érdekében! Hiszen kitôl, ha nem
magunktól várhatjuk, remélhetjük nemzeti
megmaradásunkat, felemelkedésünket, ha
a Trianont ellenünk összeeszkábálók utódai
manapság is szertelen támadásokkal ostoroznak bennünket?! Hogy lehetne ezek elôtt bármily magas, fennkölt erkölcsi-demokratikus
értékrendre hivatkozni a Trianon által elkövetet bûnök orvoslására?! Netán az autonómiák
megadására?! A következô esztendôk értékrostáló, próbáló idôk lesznek. Megmérettetünk
önmagunk által is ember- és hazaszeretetbôl,
nemzettudatból, minden olyan értékben,
amely a magyarságot léte óta mind ez ideig
megtartotta! Nem hagyhatjuk, hogy egy tehetséges, jobb sorsra érdemes, történelme során a
világ nagy népeinek is hihetetlen értékeket felmutató nemzet a 21.szd. vértelen háborúiban melyek lassan-lassan az olajnál drágább vízért,
a magyar földért zajlanak - vérezzen el! Ma a
magyarságnak, ennyi véráldozat után, miként
a sorvadó fa gyökereibe visszataláló, megújulásához éltet adó víz, hihetetlen gyorsasággal
vissza kell térnie keresztyén gyökereihez, híresen szép értékes erkölcsiségéhez, megkoptatott nemzettudata megépítéséhez, összekovácsolódva,- félretéve minden széthúzást sugalló félreértést, áruló szándékot, törekvést - és
megmutatni azt, hogy Trianonok sorozatán túl
is magyar marad! Itt, a megcsonkított hazában
és a Kárpátok éltet adó ölelésében! S a megmegújuló közeli-távoli támadások fenyegetettségében nem feledni, hogy a fenti néhány
sorban foglaltak megmaradásunk zálogai! (De
mind ezeken túl, mégis, fel kell tennünk a kérdést, és együtt élni vele –míg érdemi választ
nem kapunk- miért van az, hogy a 94 évvel
ez elôtt elkövetett, és az az óta is fenntartott

internacionalista igazságtalanság felülírja,
felülírhatja a magyar igazság ezer esztendejét?!
Miért jár másoknak, de nem a magyarnak az
autonómia? Miért egyesülhetett más nemzet
Európában, csak a magyar nem? Minket miért
nem illetnek meg legalább az igazság-morzsák,
ha az egész kenyér mások asztalát díszíti? )
Jó tudni: ha van Haza, minden lehet. De ha
nincs Haza, semmi sem lehetséges. Ezért, aki
gazdag, ne feledje: ha nincs haza, elmúlik gazdagsága. Aki hazát árul, maga is hazátlan lesz.
A haza védfala tudati, lelki, szellemi, erkölcsi téglákból épül fel mindenek elôtt. S ezek
egyike az, amit lejjebb idézek:
A tahitótfalui Sylvester Nyomda „Keresztyén
család” c.1928-as évfolyamából választottam
egy ismeretlen szerzô (Bakó Béla) megrázó versét, amelynek máig is ható igazsága
egyik, és egyre súlyosbodó oka annak, hogy
a magyarság eddig sem tudott talpra állni
Trianon után: „Hungária a magyar asszonyokhoz…
Kórágyon fekszem évek óta már, Nem
süt be hozzám játszi napsugár.
Arcom rózsája hervad sorra mind,
Sebemre írt a föld, az ég se hint…
Mégis túlélnék minden szenvedést, Ha
bár Pozsonyban cseh zászló lobog:
De ti mártjátok szívembe a kést, Ti gyilkoltok meg, magyar asszonyok!
Oh jaj! Ha nézek Kolozsvár felé, gyászfátyol borul szemeim elé.
Hol van Mátyásom bronz alakja, hol? A
Hargitáról bús szél válaszol…
Mégis túlélnék minden szenvedést, Ha
bár tipornak oláh bocskorok.
De ti mártjátok szívembe a kést, Ti gyilkoltok meg magyar asszonyok!
Aranykalászos bánáti mezôn, Sóhaj bujdosik halkan, könnyezôn…
És sírva sírnak vadvirágai, Gyümölccsel
ékes, dús borágai.
Ha méhetekbôl jövendô terem, Születnek
újra hôs lovagkorok.
Megéled akkor félholt tetemem, Óh, mentsetek meg magyar asszonyok!
Nyomorra szültök? Ne mondjátok ezt! A
megalkuvó már elôre veszt.
Rabságra szültök? Ne mondjátok ezt!
Korhadt fát megújít ifjú geszt.
Harsogva át a néma éjszakán ezer, meg
ezer kis gyermektorok:
Nagy és szabad lesz az én Hazám! Óh,
mentsetek meg magyar asszonyok!”
Kérem, hogy Kossuth veretes szavaival éljék
mindennapi életüket azok, - legyenek többen és többen - akik aggódnak ezért a drága
magyar földért, s az összmagyar hazáért: „…
nincs hatalom, mely e nemzeten erôt vegyen!”
G. Szalai István, 2014. nyárelô
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Kálvin János halálának 450. évfordulójára
(1509. július 10.- 1564. május 27.)
Kálvin János, egyházunk reformátora a franciaországi Noyonban született,
ami Párizstól északra kb. száz kilométerre fekszik. Hatan voltak testvérek,
négyen élték meg a felnôttkort. 14
évesen Párizsban tanult teológiát és
bölcsészetet. 19 évesen tanári diplomát
szerzett jeles eredménnyel. 1531 körül
átadta az életét az Úr Jézusnak.
Evangéliumi hitéért menekülnie kellett, a német-francia háború miatt csak
Svájcba mehetett, így került Bázelbe.
1536-ban adta ki „A keresztyén vallás rendszere” – Institutio Religionis
Christianae – címû teológiai munkájának elsô változatát. A könyv megírásával az volt a célja, hogy az evangéliumi
hitet valló keresztyének hittételeit úgy
összefoglalja és megmagyarázza, hogy
a protestánsokat üldözô hatóságok és
gyûlölködô közemberek megértsék:
nem új vallás születik, hanem a – régi
– Biblia igazságait alkalmazzák a protestánsok, elhagyva az egyházi gyakorlatból és tanításból a Bibliával nem
igazolható, olykor ellentétes dolgokat. E
könyve által egész Európában híres lett,
Luther mellett emlegették a nevét, mint
a reformáció másik vezéralakjáét.
Még 1536-ban jutott el Genfbe, ahol gyülekezeti szolgálatba állt. Genf elfogadta a
reformációt, de a többség szíve szerint távol
volt Krisztustól. 1538 húsvétján az addig
már sok evangéliumi tanítást, és a bibliai
erkölcsöt hangsúlyozó igét hallott gyülekezet tagjait kérdôre vonta: mulatozással, dorbézolással töltötték a nagyszombat éjjelét,
és úrvacsorázni akarnak? A város erkölcstelen, megváltozni nem akaró többsége miatt
Kálvinnak menekülni kellett.
Strassbourgba ment, ahol a menekült
hugenotta – francia református – gyülekezet pásztora lett, sokat nélkülözve, éhezve,
de a hívô testvérek társaságában mégis
örvendezve. 1541-ben keresték fel a dorbézolásból, erkölcstelenségbôl kiábrándult,
városuk fennmaradását féltô genfiek, hogy
visszahívják a három éve elzavart pásztort.
Kálvin nehéz szívvel, de visszament.
1540-ben vette feleségül a szintén menekült, és fiatalon megözvegyült Idelette de
Bure-t. Három közös gyermekük született,
akik sajnos néhány napos korukban elhunytak.
Genfben viszont sikerült eredményesebb munkát végeznie. Noha még mindig
volt ellenzéke, mégis bevezethette egyházi szabályzatát a város erkölcsi züllésének
megállítására: betiltották a szerencsejáté-

Szentháromság bibliai tanítás, és ha ô
azt ördöginek nevezi, akkor számolnia
kell a következményekkel.
Kálvin elég beteges ember volt egész
életében. 1564 tavaszán prédikált utoljára, asztma, gyomorbaj kínozta. 1564.
május 19-én együtt úrvacsorázott lelkésztársaival, majd május 27-én naplementekor elhunyt. 54 évet élt. Jeltelen
sírba temették, mert nem szerette
volna, hogy sírja zarándokhellyé váljon.
(György Antal: Kálvinról mindenkinek
c. könyv alapján)
Kálvin a keresztyén életrôl:

kokat, bezárták a mulatókat, kocsmákat. A
szegényeket, nincsteleneket felkarolták és
segélyezték, minden rendû és rangú beteg
kapott orvosi ellátást, függetlenül attól,
hogy tudott-e érte fizetni. A fiatalok igen
komoly kátéoktatásban részesültek, melyet
ki is kérdeztek tôlük – nem csak meghallgatni, hanem megtanulni kellett. Az Institutio
legteljesebb, átdolgozott változatát, mint
élete fô mûvét 1555-ben adták ki.
A Szervét-ügyrôl: Szervét Mihály spanyol orvos Isten Szentháromságát nyíltan
tagadta, és e nézete mellé társakat keresett
Genfben. Kálvinnal többször is találkozott, de az értelmes teológiai vitát mindig
kikerülte. A genfi városi tanács – amelynek
Kálvin nem volt tagja, sôt abban az idôben
nem is számított körükben népszerûnek –
máglyahalálra ítélte Szervétet. Kálvin enyhítést kért, a máglyahalált nagyon kegyetlennek tartotta, de nem hallgatták meg. Szervét
Mihály halálát sokan valamiféle fekete
foltként tartják számon Kálvin életmûvén,
teljesen jogtalanul: abban a korban sajnos
általános gyakorlat volt a halálbüntetés, és
amíg Kálvin korában Genfben mindössze ez
az egy tévtanítót égették meg, Európa más
vidékein sok száz ilyen kivégzés történt.
Mindig utasítsuk vissza, ha Kálvint megvádolják Szervét Mihály megégetésével. Ô
többször figyelmeztette Szervétet, hogy a

„Ne azt keressük, ami a miénk,
hanem ami az Úr akaratából van, és
az Ô dicsôségét mozdítja elô. Nagy
elôrehaladás, ha magunkról csaknem
teljesen elfelejtkezve, a saját dolgainkról való gondoskodást valóban hátrahagyva arra törekszünk, hogy minden
buzgóságunkat hûségesen Istennek
és az Ô parancsolatainak szenteljük. A
keresztyén ember gondolja meg, hogy
úgy rendezze dolgait és úgy készüljön,
hogy neki egész életében Istennek kell
szolgálnia. Ez az önmegtagadás, amelyet a
kezdetektôl fogva oly szorgalmatosan ajánl
Krisztus a tanítványainak: s ha ez egyszer
megfogant lelkünkben, többé nem hagy
semmiféle helyet sem a gôgösségnek, sem
a kevélységnek, sem a dicsekedésnek, sem
a fösvénységnek, sem a kéjvágynak, sem
a fényûzésnek, sem az elpuhultságnak, és
semmi másnak, ami az önszeretet bûnébôl
születik.
(Institutio III.7., 2)
Istentiszteletek pünkösdkor
Június 5. csütörtök este 6 óra: úrvacsorai elôkészítô istentisztelet a gyülekezeti
teremben
Június 6. péntek este 6 óra: úrvacsorai
elôkészítô istentisztelet a gyülekezeti teremben
Június 8. pünkösd 1. napja de. 10 óra:
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban a Vox Insulae kórus szolgálatával
Június 9. pünkösd 2. napja de. 10 óra:
úrvacsorás istentisztelet a templomban
legátus szolgálatával
A Kedves Olvasóra Isten áldását kéri szeretettel:
Árvavölgyi Béla
református lelkipásztor
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Exempla
„Verba movent,
exempla trahunt.”
A szavak megindítanak, a példák vonzanak – állítja a latin
bölcsesség. Május
hón apba n i sko lánk, a Tahitótfalui
Pollack Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola programjai, és mindennapi életünk
ezt a bölcsességet követte. Május elsején
nemcsak falunk közösségének, de a hozzánk látogató szigeti településekrôl látogatóknak is kínálhattunk zenei csemegét
majálisunkon, és megélhettük a közösségbe
tartozást.
Exempla = példa. Ezt mutatták közösségünknek iskolánk kisebb és nagyobb
polgárai, amikor május 10-én csatlakoztunk a „TeSzedd!” önkéntes mozgalomhoz,
aminek az a célja, hogy tisztább legyen
Magyarország. Az akció meghirdetését
követôen elsôként hoztam létre az országban találkozási pontot, hogy a közösséget
építsük, a környezettudatos gondolkodást
erôsítsük, és mindenki kifejezésre juttassa igényét a szebbre, jobbra! Ez a nap több
szempontból is fontos volt, mert egybe
esett a Madarak és fák napjával, és ezen
a napon volt a Let’ s Clean Up Europe!
megmozdulás is, vagyis ezen a napon 28
országban emberek ezrei szedték a szemetet. Koordinátorként készítettem elô és
bonyolítottam le a már igen komoly adminisztrációt igénylô feladatot. A szükséges
csomagot: kesztyûket, zsákokat, kötözôket
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már a program elôtt két nappal megkaptam.
Reggel megérkeztek az elsô szemétszedôk.
A felnôttek aláírták a jelenléti ívet, nevük
mellett jelezték, hány gyermek tart velük.
A kijelölt idôpontban, 8.30-kor már 230-an
várakoztunk az udvaron. Majd eligazítást,
balesetvédelmi oktatást tartottam, és kiosztottuk a munkavédelmi eszközöket. Ezután
tanulóink 23 pedagógus vezetésével felkerekedtek. A faluközpontban „vadászni”
kellett a szemétre, amely igen örvendetes
hír, de településünk határa felé haladva, a
kisebb utcákban, továbbá a Duna-parton
eredményesen vettük fel a harcot a hulladékkal szemben. Munkánkhoz csatlakozott
néhány szülô is. Végül 8 évfolyamunkkal 53
zsák szemetet szedtünk össze. Az akcióról
tudósítást készített a Danubia televízió is.
(http://www.danubia-televizio.hu/index.
php?page=hirek&mod=olvas&id=2896) A
jól végzett munka után több osztály kirándulni, egy csoportunk pedig barlangászni
indult, utóbbi program ötletgazdája és fô
szervezôje Fintáné Egervári Nóra tanárnô
volt.
Exemplar = kiemelkedô (teljesítmény).
Május is bôvelkedett szép sporteredményekben, amelyhez gratulálunk! Kovács
Judit 6. b osztályos tanulónk Miskolcon
a Sakk Diákolimpia országos egyéni
döntôjében 3. helyezést ért el. Szabó Inez
5. b osztályos tanuló Hajdúszoboszlón az
„Árpád kupa” országos versenyen mell-és
pillangóúszásban egyaránt a 2. helyen végzett, hátúszásban 3., gyorsúszásban pedig
5. helyezett lett! A 4.a osztály csapata a IV.
Szentendrei Sárkányhajó Kupán VI. helye-

zést értek el a 3-4. osztályosok kategóriájában. Szentendrén az Altiszti Akadémia által
szervezett 13. Kinizsi Futáson Béres Boróka
és Borbély Kristóf aranyérmet szereztek korosztályukban. Hajrá Pollack!
Exemplar = motívum, zenei minta.
M á j u s b a n t a r t o t t u k a z e n e i s ko l a i
vizsgaidôszakot, amelyen idén 121 zeneiskolásunk adott számot hangszertudásáról, valamint elméleti felkészültségérôl.
A háromszor egy hetes megmérettetési
ciklusban elôször a hangszeres skála-és
etûdvizsga, azután az elméleti (szolfézs,
zenetörténet, egyházzene) vizsgák, végül
a kedves hozzátartozók számára is nyitott
hangszeres vizsgák következtek. Ezúton is
felhívjuk a kedves tanulók és szüleik figyelmét arra, hogy a hatályos jogszabályok szerint a zeneiskolai tanulói jogviszony mindig
egy tanévre szól, ezért nagyon fontos, hogy
a kijelölt beiratkozási idôben írásban jelezzék a gyermek további zenetanulási szándékát, amely most 2014. június 17-18-19én, naponta 8 és 18 óra között, a központi
iskolaépületben lesz. Mindig számítunk az
utánpótlásra is, idén május 22-én tartottuk
hagyományos hangszeres bemutatónkat
óvodásaink számára, akik rendkívüli lelkesedéssel és ôszinte érdeklôdéssel vették
körül a hangszereket bemutató nagyobb
tanulóinkat és zenetanárainkat.
Exemplar = képez. A 2013/ 2014-es tanévben nem csupán iskolásaink képezték
magukat, hanem nevelôtestületünk tagjai
is. Sokak számára újdonság lehet, hogy
pedagógusaink folyamatosan tanulnak
szaktárgyi, pedagógiai és speciális nevelési területeken, iskolai rendszerben, vagy
rövidebb-hosszabb továbbképzéseken.
Ezek mind hozzájárulnak az egyre magasabb szintû munkavégzéshez. A tanultakat
kamatoztatják tanulóink, iskolánk, így egész
Tahitótfalu hasznára. Tanáraink és tanítóink
alfabetikusan rendezett neve mellett találják
az elvégzett képzés megnevezését.
Felsôfokú szakirányú képzések:
Kisné Balázs Enikô Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezetô szakirányon
kitüntetéses oklevelet kapott a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi karán.
Kubanekné Bencze Hajnal Segédkönyv
táros OKJ-s képesítést szerzett a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
OMIK Könyvtári Intézetében jeles eredménnyel.
Kökényné Krafcsik Ibolya a Károli Gáspár
Református Egyetem Tanítóképzô Fôiskolai
Kar református hittanoktató szakán gyarapítja tudását.
Marosi Ágnes az ELTE Gyógypedagógiai
Tanárképzô Karán, gyógypedagógus
képzésen, tiflopedagógia szakirányon,
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Motesiczky Eszter tanulásban akadályozottak - tiflopedagógia szakirányon tanul.
Pedagógus továbbképzések:
Balogh Zsolt „Az esélyegyenlôséget szolgáló infokommunikációs technológiák” 60
órás informatikai továbbképzésen vett részt.
Bötkösné Molnár Éva, Futó Józsefné,
Kecskés Tímea, Szabó Tamásné és Sziváné
Bergmann Henriett a „Segítek, hogy segíthess - a speciális fejlôdésû tanulók az osztálytermek világában” címû 30 órás továbbképzésen gyarapították ismereteiket.
Fintáné Egervári Nóra „Mindennapi mozgás – A játéktól a színpadig” címû módszertani képzésen járt.
Futó Józ sef né „St ressz kezelô és
elmefejlesztô módszer” 40 órás oktatáson
vett részt.
Kerekes Klára „Az erkölcstan tantárgy
tanításának elméleti és módszertani ismeretei a köznevelési intézmények 5-8. évfolyamán” 60 órás képzésrôl kapott tanúsítványt.
Magyarné Rátóti Katalin „Kitekintés
Szentendrérôl – X X. Századi magyar
mûvészet a szentendrei képzômûvészeti
gyûjtemények tükrében” címmel 30 órás
múzeumpedagógiai képzésen vett részt,
tanúsítványt kapott „Idegen nyelvi és infor-
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matikai kompetenciák fejlesztése” képzésen
90 óra elvégzésérôl, valamint Szakmai módszertani konferencián vett részt.
Maróthi Ágnes és Motesiczky Eszter „Intel
Teach – Pedagógiai megújulás az egy az
egyhez pedagógia segítségével” képzésen
vettek részt.
Matus Klára és Mákó Miklós „Korszerû
iskolavezetés a köznevelés új rendszerében”
60 órás E-learning tanfolyamon szereztek
tanúsítványt.
Szûcs Kata és Turóczi Csaba az „Iskolai
testnevelés az egészségfejlesztésben:
Módszertani megújulás és egységes fizikai
fittségmérés (Netfit a gyakorlatban)” 30 órás
képzésen vettek részt.
Vaczó Zoltán a „Multimédiás tananyagok
az oktatásban” 8 órás képzésen vett részt,
valamint jelen volt a Történelemtanárok
Országos Konferenciáján.
Viplak Katalin a Tanítók Egyesülete szakmai módszertani konferenciáján vett részt.
Az említett tanárokon kívül Csáki Judit,
Csereklyéné Szente Ildikó, Deliné Reményi
Andrea, Fábián Csaba, Fónagy Gáborné,
Gellért Gabriella, Gratzl Erika, Gyarmathy
Réka, Kovács László, Kürtösi Zsolt, Lángné
Hagymási Ágnes, Lintner Andrea, Ormándi

Jánosné, Orosz Attila, Ottné Nyitrai Sára,
Papp Judit, Wegroszta Gyula gyarapodott a
„Nosce te ipsum – Pedagógus önismeret”
továbbképzésen.
A tanév során a szakirányú képzések
idejét nem számítva pedagógusaink több
mint 800 óra továbbképzésen vettek részt.
Becsüljük meg áldozatos munkájukat,
kitartásukat és szakmai érdeklôdésüket! A
nevelôtestület minden tagja számára kívánok BOLDOG PEDAGÓGUSNAPOT!
Klasszikus bölcsességgel zárom soraimat,
amely szerzôjének és helyes magyar fordításának beküldôi között 2014. június 16-án,
18 órakor tanévzárónkon nyereményeket
sorsolunk ki. (Beküldési cím: pollack.
igazgato@freemail.hu, határidô: 2014. június 13.)
„Homines amplius oculis, quam auribus
credunt:
longum iter est per praecepta, breve et
efficax per exempla.”
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

„TörténÉSZ”
vetélkedô
Vajon van-e nagyobb motiváció egy gyerek számára, mint amikor megmutathatja
tudása legjavát s mindezért elismerésben
részesül? A 3. b osztály kis csapata megtapasztalhatta ezt. A szentendrei tankerület
egy versenykiírásról értesítette az iskolánkat. Történelemversenyt hirdettek több korcsoportban, így a 3-4. osztályosok körében
is. Nagyon rövid határidôvel kellett eldönteni, induljunk-e. Úgy éreztem, képesek
leszünk rá, s megpróbáljuk magunkat. A
korszak, melyben az ezután következô 6 hétben tudást kellett szerezniük a gyerekeknek
Mátyás király korától az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idôszakáig tartott.
Megkezdtük a felkészítô munkát heti 2-4
órán át. Sokat beszélgettünk, füzetecskét
készítettünk, tanultunk, játszottunk errôl a
korról. Mindezt azért, hogy készen álljunk,
ha eljön a megmérettetés ideje.
A számadás három részbôl állt. Az elsô
csoportos munka, ahol játékos feladatmegoldásokkal kellett a tudást igazolni. Ebben a
munkarészben nemcsak a történelmi tudást
kellett megmutatni, hanem számot adtak
a gyerekek szövegértésbôl, rendszerezô
képességbôl, nyelvtani tudásról, logikai
gondolkodásról is. A második feladat egyéni munka volt. Mátyás királyról szóló mese

rajzos ajánlóját kellett elkészíteni különbözô
szempontok alapján. Végül egy projektmunkában kellett bemutatni az 1848/49-es forradalom három általuk választott, kiemelkedô
személyiségét. A feladatmegoldás olyannyira jól sikerült, hogy országos elsô helyezést
értek el a gyerekek. Ami még inkább növeli
ennek értékét, hogy harmadik osztályosként indultak 3-4.-es korcsoportban, azaz
idôsebbek között.
Úgy érzem, a közös felkészülés nekik is,

nekem is mint felkészítô tanítónak nagy
élményt adott. Azt a nézetet képviselem,
hogy az alapos, precíz, lelkiismeretes
munka meghozza gyümölcsét. Remélem,
ez egy életre tanulásuk, munkájuk mozgatórugója lesz. Méltán vagyunk büszkék rájuk
szüleikkel együtt, akik mindenben támogatták a felkészülést. A csapat tagjai: Csereklye
Kata, Jenei Ákos, Nébl Bálint, Sápy Márton
és Vaczó Julianna
Viplak Katalin felkészítô tanár

11

2014. június

S p or t , s z a b a d i dô

Ifjú tehetség az országos hírnév kapujában
Kiss Márton Benedek idén tölti be a 10.
évét, születése óta Tahitótfaluban él családjával. Kis kora óta folyton mozog, ezért
szüleit büszkeség töltötte el, amikor az
óvoda utolsó évében a KSI SE utánpótlásába elhívták tornászni. Idén szeptemberben
lesz 4 éve, hogy a tornászcsapat leigazolt
sportolója. Kezdettôl fogva ott volt az elsôk
között, de a legjobb eredményeit idén érte
el. Márciusban bekerült a magyar serdülô
válogatottba, az áprilisban megrendezett
Országos Szertorna Diákolimpia I-II. korcsoportjában egyéni összetettben 3. helyezést,
ugrásban ezüst érmet szerzett. Idén májusban a férfi serdülô csapatbajnokságon csapatban és egyéniben is aranyérmet szerzett.
Kemény és kitartó munkája eredménye lett
ez az országos bajnoki cím. Marcinak határozott tervei, céljai vannak a jövôvel kapcsolatban, mindannyian bízunk benne, hogy el
is fogja érni ôket!
Csizmadia Rita
A képen a bajnok csapat (balról jobbra: Klein Barnabás, Molnár Botond, Kiss
Márton, Lénárt Dániel)

Így írunk mi...
Szfárli Evelin: „Te szedd!”
Május 10-én, szombaton mi is részt vettünk az országos szemétgyûjtési akcióban.
Mi nem a falu utcáit jártuk, mert azok tiszták
voltak, hanem a Duna hullámterét.
Szorgalmasan gyûjtöttük a mûanyag
palackokat, zacskókat, üvegeket, konzerves
dobozokat. Gyorsan teltek a zsákok. Néhány
pajtásom vitte vissza azokat. Amíg ôk távol
voltak, mi rátaláltunk egy fûzfagombára.
Elhatároztuk, hogy miután visszaérünk,
megkeressük a növényhatározóban. A töltésen kemény volt a visszafelé út. Az ösvény
tele volt csalánnal, a töltés meredek. De ez
nem volt elég, még a fû is nyakig érô volt.
Mi lányok sikongattunk. Luca megbotlott, és
jó nagyot esett, de gyorsan fel is pattant. A
nehéz zsákokat lepakoltuk az önkormányzat
elôtt.
Amikor visszaértünk a suliba, farkaséhesek voltunk. Bô szappannal kezet mostunk.
Olyan jól esett a tízórai, mint még soha. Hát
még az almalé! Igaz, hogy fárasztó volt ez a
nap, de jól éreztem magam.

Neumann Bálint: Árvíz
Tavaly június elején elmentünk homokzsákot tölteni.
Amikor kiértünk, sok nôt és férfit láttunk, ahogy a hatalmas homokhegyekbôl
lapátolnak mûanyag-nylonzsákokba. Mi is
bekapcsolódtunk. Háromfôs csapatokat
alkottunk, én Danival és Rolival voltam. Azt
mondták nekünk, hogy négy lapát homokot kell rakni egy zsákba, és ketten fogjuk a
zsák száját és egy valaki lapátol. Három zsákonként váltottuk egymást. Így ment ez egy
órán keresztül, amikor kaptunk egy 0,75
literes (szénsavas, Visegrádi) vizet. Mi voltunk akkor ott az egyetlen alsós osztály, és
rajtunk kívül legfeljebb két osztály volt ott.
És azért voltunk kint kb. két órán keresztül, azon a forró nyári napon, mert több
mint ötven éves rekordot döntött meg az
árvíz.

Ferencz Réka: A segítség
Közeledett az árvíz a Dunán. A híradóban
is sokat beszéltek róla, hogy mekkora lesz.
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Az osztályunk is kiment homokzsákot
pakolni. Sok embert láttunk a TSZ elôtti
homokhegyek között. Zsákokat töltöttek.
Serényen ment a munka. Hárman voltunk
egy csapatban. Ketten fogták a zsák száját,
egy lapátolt. Ez így ment három zsákig, majd
csere. Két órán keresztül ment ez így. Ha
valaki nagyon elfáradt, az leült egy kilyukadt zsákra. Megpihent, aztán szorgosan
folytatta a munkát. Sokat pakoltunk.
Az osztályba visszaérve megittunk egy
liter vizet. A fáradtságtól jól megizzadtunk.
Szerintem megérte segíteni Tahitótfalunak.

Nyári tábor
iskolásoknak
2014. június 21-tôl június 27-ig ismét nyári
tábor Zoli bácsival és Zsolt bácsival. Úti cél:
Salgótarján, Hollókô és Sirok. Rengeteg látnivalóval és programokkal. Külön busszal
utazunk.
Jelentkezni a szervezôknél a 30-913-4589
és a 30- 384-7083-as telefonon 2014. június
14-ig lehet.

2014. június
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Kedves ballagó nyolcadikosok!
A következô sorokban osztályfônökként
búcsúzunk tôletek. Négy éven keresztül
kísértünk benneteket, és ahogy lenni szokott, ballagásotokkal a mi életünkben is
lezárul egy szakasz. Mi is visszatekintünk
ilyenkor mindarra, amit közösen éltünk át:
a kezdetekre, ötödikes korotokra, mikor
még idegenül bolyongtatok a felsô tagozat
világában, és az utolsó hetekre, mikor a
ballagás elôkészületei tartottak izgalomban
benneteket. Sok minden történt velünk, jó
is, rossz is. Kívánjuk, hogy tarisznyátokban
mégis a jó emlékeket vigyétek magatokkal
iskolánkról, tanáraitokról, egymásról. Négy
év nagy idô, mégis gyorsan elszállt. Mikor
a következô osztályunktól búcsúzunk, ti
már az érettségi tételeiteket magoljátok,
sôt, lesznek olyanok is, akik már dolgozni
fognak. Kívánjuk, hogy bárhová is sodor az
élet benneteket, tisztességgel álljátok meg
helyeteket.
Búcsúzunk tôletek:
Papp Judit,
Vaczó Zoltán osztályfônökök

Tíz év múlva
Íme pár gondolat, amit a ballagó nyolcadikosok vetettek papírra, hogyan is képzelik
el életüket tíz év múlva.
„Pincér szeretnék lenni egy jó helyen.
Békásmegyeren szeretnék élni egy albérletben haverokkal.”
Szegi Roland Attila

„Az emlékezetes nyolc év után utamat
a Garabonciás Szakközépiskolában folytatom. Fotó szakra jelentkeztem. Hogy mi
lesz velem tíz év múlva? Ôszintén, fogalmam sincs, de vannak terveim, ötleteim.
Remélem, fogok még találkozni a mostani
osztálytársaimmal. Nagyon kíváncsi vagyok,
hogy ôk milyenek lesznek a jövôben.”
Szondi Réka
„Tíz év múlva már túl leszek az érettségin. Sokat és szorgalmasan fogok rá készülni. Egy idôre külföldre mennék ki dolgozni,
angoltudásomnak köszönhetôen. Nagyon
szeretem az állatokat, velük szeretnék foglalkozni. Szentendre egy nyugodt, csöndes
helyére költöznék, és ott alapítanék családot.”
Béres Boróka
„Akkorra már sikeresen befejeztem az
Óbudai Gimnáziumot. A jogsim már meglenne, és egy pici autóm is lenne. Az olaszés angoltudásommal párszor kimennék
külföldre, és ott is dolgoznék.”
Balogh Dorottya
„Remélem, hogy tíz év múlva már megkezdem sikeres életemet Németországban,
és valamilyen kereskedelmi területen el is
tudok helyezkedni. Szeretném majd egyszer
megvenni álmaim házát és autóját. Lehet,
hogy tíz év múlva már máshogy fogom ezt
gondolni, de ki tudja. A családomat, amiben
csak lehet, segíteni szeretném.”
Takács Maja

„Esztergomban a Szent István Informa
tikai Szakközépiskolában folytatom a tanulást. Érdekel az informatika, ezért választottam ezt az iskolát. Amint pénzem engedi,
elköltözöm otthonról, nem akarok messzire
költözni, csak valahová Budapest környékére.”
Czompoly Milán

„Tíz év múlva a rendôr szakmában képzelem el magam. Szeretnék majd nagyobb
posztokat elérni, olyan állást szeretnék
elfoglalni, ami nagyon jó fizetést ad. Vennék
egy lakást, persze nem messze a családomtól, Szentendrén. A szüleim biztosan fognak
segíteni, de akkor már az én dolgom lesz,
hogy segítsem ôket.”
Heves Adrienn

„Tíz év múlva már szeretnék külön élni
a szüleimtôl. Szeretnék a tanult szakmámban elhelyezkedni, egy vállalkozást indítani, embereket alkalmazni. Nem szeretnék
elmenni az országból, csak ha muszáj lesz.
Szeretnék továbbra is Kisorosziban lakni.”
Bálint Gergô

„A Szentendrei Ferences Gimnázium
és az agráregyetem elvégzése után a
mezôgazdaságban szeretnék elhelyezkedni,
mint takarmánytermelô. Tahitótfaluban és
környékén szeretnék dolgozni. Nagy céget
szeretnék és sok gépet.”
Vaczó Gábor

„Tíz év múlva valószínûleg nem ebben
az országban fogok élni. Szerintem addigra
el fogom tudni kezdeni állatorvosi pályámat. Egy nem túl kicsi, de nem is túl nagy
rendelôt szeretnék majd.”
Madarász Márk

„Tanulmányaimat az Óbudai Gimnázium
matematika-történelem-angol tagozatán
fogom folytatni. Egyetemi éveim után
Budapest kertvárosi vagy belvárosi részén
akarok egy nagyobb, modern lakást, házat
venni. A focit folytatom az egyesületben,
mint ahogy eddig is, hiszen a foci egy nagy

része az életemnek.”
Kovács Egon
„Tanulmányaimat a Móricz Zsigmond
Gimnázium angol tagozatán fogom folytatni. Amerikába szeretnék költözni. A szüleimmel, ahogy csak tudom, szeretném tartani a kapcsolatot, és mindenben támogatni
ôket.”
Sipos Fanni
„A jövôben szeretnék még több nyelvet
megtanulni, és ha lehetôségem lesz rá,
idegenvezetô szeretnék lenni. Én mindenképpen Magyarországon szeretnék élni, itt,
Tahitótfaluban vagy egy vidéki nagyvárosban.”
Németh Dóra
„Rendôr szeretnék lenni, nyomozó.
Remélem, hogy lesz egy nagy családom,
szeretnék legalább két gyereket. A gyermekeimnek a focit fogom ajánlani, persze, ha
fiúk lesznek.”
Szabó Richárd
„Tíz év múlva ilyenkorra tervezem tanulmányaim befejezését. Szeretném, hogy
akkorra legyen egy férfi, aki számára én
vagyok a legfontosabb, és a családalapítással
szeretnék foglalkozni. Egy nyugodt helyen
szeretnék lakni, boldogan élni.”
Kocskovszki Viktória
„Tíz év múlva, remélem, meglesz az emelt
szintû angol nyelvvizsgám, és sikeresen
elvégzek egy egyetemet. Nem tudom, mit
fogok dolgozni … talán mérnök leszek.”
Kántor Bence

8.a osztály
Osztályfônök:
Vaczó Zoltán

8.b osztály
Osztályfônök:
Papp Judit

Bálint Gergô János
Balogh Dorottya
Béres Boróka
Bobák Tibor Adolf
Czompoly Milán
Dombai Bence
Heves Adrienn
Kovács Egon
Madarász Márk Noel
Németh Dóra
Pulpiter László
Sipos Fanni
Szegi Roland Attila
Szondi Réka
Takács Cintia Maja
Vaczó Gábor

Gille József
Kántor Bence
Kepler Evelin
Kocskovszki Viktória
Ladányi Gellért
Mirk Klementina
Molnár Soma
Plástyik Viktória
Potássy Zoltán
Somodi László
Szabó Márton Álmos
Szabó Richárd Olivér
Sziráki Botond Tibor
Vaczó Zsuzsanna
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Oktatás, recept

Tovább, tovább, tovább…
Úgy gondoltuk, hogy a nyolcadikosok felvételi vizsgája, annak eredménye, a középfokú
intézménybe való beiskolázás érdeklôdésre tart
számot, ezért igyekeztünk összefoglalni a tudnivalókat és az eredményeket. Az a tanuló és szülô
látja át teljesen a felvételi eljárás többlépcsôs
rendszerét, aki átélte, kipróbálta. A sok adminisztráció felsorolásával nem terheljük önöket.
Ami azonban lényeges, hogy a tanulónak a felsô
tagozaton elért év végi osztályzatait fel kellett
tölteni a rendszerbe, valamint a nyolcadikos
félévi jegyeket, mivel beleszámítanak a felvételi
eredménybe.
Január 18-án minden nyolcadikos diák központi felvételi vizsgát tett magyarból és matematikából. Ez egy 45 perces írásbeli teszt kitöltését
jelentette mindkét tantárgyból. Nem az általános
iskolában írták, hanem a középiskolában, és a
középiskola tanárai javították központi javítási
útmutató alapján. Iskolánk évek óta segítséget ad
a diákoknak a jó eredmény eléréséhez, ingyenes
felvételi elôkészítôt tartunk mindkét tárgyból.
Tesztkönyvek kaphatók a könyvesboltokban, a
szaktanár kiválaszt egyet, amit megrendelünk. A
benne lévô feladatokat az elôkészítôn kezdetben
együtt megoldjuk. Késôbb házi feladatnak kap-

nak a gyerekek egy-egy feladatsort, az órán már
csak javítjuk, magyarázzuk, pontozzuk. Közben
folyamatosan ismételjük a tananyagot ötödik osztálytól kezdve. Matematikából témakörönként
átveszik a vizsga feladatait. Magyarból fogalmazásokat adnak be a gyerekek, amit a javítókulcs
alapján a szaktanár javít, pontoz. A vizsga elôtti
héten próbafelvételit írunk. Javasoljuk azoknak
az olvasóknak, akik kíváncsiak az idei feladatsorra, nézzék meg, esetleg próbálják ki magukat.
(oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_
eljaras/kozponti_feladatsorok)
Február elejére a dolgozatokat kijavították, a
középiskolában a kijelölt napokon a gyerekek,
szülôk megnézhették, a javító tanártól választ
kaptak, ha valami nem volt érthetô. A következô
lépés az volt, hogy a tanuló a szülôvel egy sorrendet állított fel, melyben megjelölte azokat
a középiskolákat, ahová szeretné, ha a gyerek bekerülne. Elsô helyre került a leginkább
vágyott iskola, a végére pedig az, ahová biztosan bekerül. Ebben a döntésben sokat segített
az a tájékoztató elôadás, amit Kisné Balázs Enikô
igazgatónô tartott a Népházban, 2014 januárjában. Éppen most zajlik a középiskolák átszervezése, a szülôknek erre is figyelni kellett.

A szóbeli vizsgák következtek. Aki sok olyan
iskolát jelölt meg, ahol szóbeli vizsgát tartottak,
annak sok volt a feladata, fôleg, ha a szóbeli
vizsgára témakörök alapján kellett felkészülni.
Ezután az iskolák honlapján megjelent az ideiglenes felvételi jegyzék. Ebbôl a tanuló megtudta,
hogy abba a középiskolába, amelynek a honlapját nézi, felvételt nyert; a listán nincs a felvettek
között, de esetleg még bekerülhet; vagy elutasították. Ez alapján módosíthatott a megjelölt
középiskolák sorrendjén.
Április végén aztán megjelent a végleges felvételi jegyzék, amikor minden gyerekrôl kiderült, hogy melyik az az egy középiskola, ahová
ôt felvették. Az a tapasztalatunk, hogy aki a
hajrában, a nyolcadik osztály elsô félévében
együttmûködik a szaktanárral, szorgalmasan
tölti a tesztfüzetet, kérdez, ha nem ért valamit,
az ismétléskor igyekszik minél többet megjegyezni, általában képességei felsô határán teljesít. Aki nem veszi komolyan az egészet, késôbb
megbánja.
Az idei tanévben is sikerekrôl számolhatunk
be, szóljanak errôl a statisztikák. Tanulóink 83,3
százaléka az elsô helyen megjelölt középiskolába
bejutott. Ez a kitartó és következetes szaktanári
és felkészítô munka eredménye.
Papp Judit és Maróthi Ágnes
felkészítô szaktanárok

Mindennapi ajándék a család asztalán
Itt a nyár és vele együtt a kerti sütések,
fôzések ideje is.
Huszárgulyás
Egy kedves barátunk által alkotott étel
receptjét tesszük közre. Miért „huszárgulyás” ez az étel? Két magyarázat is van a
kérdésre. Az egyik, miszerint a huszárság
a különbözô fegyvernemek közül a legkreatívabb alakulat, innen az elnevezés, mert
a „közönséges” gulyás meg van egy kicsit
vadítva. A másik: egy-egy csata után ki mit
tudott összeszedni, azt ette, mivel a hadi
ellátmány önerôbôl volt megoldva. Furcsa
lett volna, míg az egyik kolbászt eszik szalonnával, addig a másiknak sárgarépa jut
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krumplival.
Hozzávalók 10 személyre: 1 kg disznóhús
(lapocka), 40 dkg kolozsvári szalonna, 1 kg
füstölt kolbász, 50 dkg tarkabab (elôfôzött
vagy mélyhûtött), 1 kg burgonya, 40 dkg
vöröshagyma, 25 dkg csipetke, 40 dkg paradicsom, 40 dkg TV paprika, 30 dkg fehérrépa, 30 dkg sárgarépa, 1 kis fej zeller, 1 nagy
pohár tejföl, só, pirospaprika, erôspista, 4
– 5 gerezd fokhagyma, babérlevél, petrezselyemlevél (lehet szárított is), 2 – 3 evôkanál
15 %-os ecet (meglepô, de fontos!)
A bográcsba beleteszem a felkockázott
kolozsvári szalonnát, az apróra vágott hagymával megdinsztelem. Beleteszem a kockák-

ra vágott húst, fölengedem vízzel, és beleteszem a babot. Ha félig megfôtt, hozzáadom
a felkarikázott kolbászt, a felszeletelt paradicsomot, paprikát, fehér- és sárgarépát,
zellert, a pirospaprikát, erôspistát, a babérlevelet, az összetört fokhagymát, majd ízlés
szerint sózom. Ha a zöldségek félig megpuhultak beleteszem a felkockázott burgonyát,
kb. tíz perc múlva a csipetkét. Ha minden
megfôtt, belekeverem a tejfölt és az ecetet,
és hagyom egyet forrni. Tálalás elôtt megszórom petrezselyem levéllel. Ennél kisebb
mennyiséggel nem érdemes próbálkozni. Jó
étvágyat hozzá!
Alberti Gergely
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Újra indul a kis Duna-ágon a kirándulóhajó

MENETREND 2014
BUDAPEST – SZENTENDRE – VISEGRÁD*
Menetrendi kirándulóhajó járat
HUNYADI – BOGDÁNY
Közlekedik Szentendréig: hétfő kivételével naponta
ÁPRILIS 29 – SZEPTEMBER 28. között +ÁPRILIS 19-20-21. és JÚNIUS 9.
*Közlekedik Visegrádig: szombaton és vasárnap
JÚLIUS 5 – AUGUSZTUS 31. között
(Május 30., 31-én és június 1én is közlekedik a járat a tahitótfalui Eperfesztiválhoz kötődően)
10:00
10:00
BUDAPEST, Vigadó tér
18:00
18:00
10:10
10:10
BUDAPEST, Batthyány tér
17:50
17:50
11:30
11:30
SZENTENDRE Belváros
17:00
17:00
12:00*
Leányfalu*
*16:25
12:15*
Tahitótfalu*
*16:10
13:30*
VISEGRÁD*
*15:30

14:00
14:10
15:30

BUDAPEST – SZENTENDRE
Menetrendi kirándulóhajó járat
NAGYMAROS
Közlekedik: hétfő kivételével naponta, kivéve augusztus 20.
JÚLIUS 1. – AUGUSZTUS 31. között
BUDAPEST, Vigadó tér
BUDAPEST, Batthyány tér
SZENTENDRE Belváros

EGYÚTI - RETÚR
Budapest
Szentendre
Leányfalu
Tahi
Visegrád

Budapest
2500
2500
2500
3000

Szentendre
2000

Kerékpár jegy: Felnőtt jegyárak 50%-a

Családi Játszónapok

1500
1500
2250

Leányfalu
2000
1000
750
1500

Kedvezmény típusa

Tahi
2000
1000
500
1500

20:00
19:50
19:00
Visegrád
2000
1500
1000
1000

Kedvezmény mértéke

A Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
családi játszónapokat rendeznek a nyári szünidô alatt szerdánként 10-14
óráig az alábbi településeken. A pontos helyszínrôl a kihelyezett plakátokon értesülhetnek.

Gyermek 2-14 év között (2 év alatt ingyenes)

50%

NOE igazolvánnyal

25%

Diák igazolvánnyal (ISIC)

25%

Nyugdíjas igazolvánnyal

25%

HC (Hungary Card) 2fő

20%

MIKOR:
2014. június 17.
2014. június 25.
2014. július 2.
2014. július 9.
2014. július 16.
2014. július 23.
2014. július 30.
2014. augusztus 6.
2014. augusztus 13.
2014. augusztus 27.

KEDVEZMÉNY ISKOLÁKNAK: 25% a csoportjegy árából; előzetes bejelentés!

HOL:
VISEGRÁD
DUNABOGDÁNY
SZENTENDRE
TAHITÓTFALU
SZIGETMONOSTOR
PÓCSMEGYER
BUDAKALÁSZ
PILISSZENTLÁSZLÓ
KISOROSZI
LEÁNYFALU

Tisztítás-javítás
Vállalom szôrme-, bôr- és ruhanemû tisztítását, javítását, átalakítását, bôrruházat festését, béléscserét, cippzár bevarrását,
szônyeg tisztítását. (Nagyobb tétel esetén házhoz megyek.)
Elérhetôség: Elôzetes egyeztetés után a Topán cipôboltban.
Tahitótfalu, Hôsök tere, Rátzné: 06-30-321-93-84

Favágó tûzoltók!

Tisztelt Partnerünk!

Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:

2014-ban hirdetési díjaink
a Községi Tájékoztatóban
változatlanok:

Lakott területi fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.

Bélteki Sándor
tûzoltó százados
70-334-8427
favagotuzoltok@gmail.com
favagotuzoltok.hu

20 szóig apróhirdetés
2 600 Ft
1/16 oldal
3 300 Ft
1/8 oldal
4 800 Ft
1/4 oldal
9 400 Ft
1/2 oldal
19 000 Ft
egész oldal A/4-es 37 700 Ft
Az árak 27%-os Áfa-t
tartalmaznak.
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Hûtôgép
szerviz
Klíma szerelés,
hûtô javítás
garanciával.
Autó klíma töltés.
Telefon:
06/31 325 2139
06/30-367-2496

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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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

Ez itt
az ÖN
hirdeté
sének
a helye!
RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi,
értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett
ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok,
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági
eszközök és sok minden más. Készpénzzel fizetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy a Dunakanyari
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
Tahitótfalun a Faluházban
(Szabadság utca 1/a)

2014. 06. 11.-én
10.00 és 12.00 óra között
a nagy érdeklôdésre való tekintettel
ismét ingyenes ruhabörzét tart, melyre
mindenkit szeretettel várunk.
A Dunakanyari
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai.
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2014. július 7.-július 18. hétfôtôl péntekig 9:00-13:00
A tábor programja
június 7-11.
korongozás Bérczi Krisztával
mécsestartó, képeslap, zsebeskönyv
készítés, selyemsál festés Horváth Tündével
textil mütyürök és ékszerek varrása
Kelemen Emmával

tûzzománc ékszer- és képkészítés
Molnár Hajnalkával
papírmerítés Kerekes Pálmával

bôrékszer készítés, virágdíszítés
Gombosi Beatrixszel
íjászkodás a TAKI-val
lovaglás a Bátor Tanyával
Játék a Családsegítô Szolgálattal

Szigeti Kutyások Baráti Körének
bemutatója
Sportos játékok Tóth Attilával és Ildikóval
kenyérlángos sütés kemencében
a Faluház udvarán Várady Béla bácsival és
segítôivel

július 14-18.

gyertyaöntés, toboz figura, öltöztetôbaba készítés, kavicsfestés
Horváth Tündével

tûzzománc ékszer- és képkészítés
Molnár Hajnalkával
nemezelés, csörgôlabda készítés
Kerekes Pálmával

magyar motívumkincs festése

Gombosi Beatrixszel
korongozás Bérczi Krisztával
íjászkodás a TAKI-val
lovaglás a Bátor Tanyával
Sportos játékok Tóth Attilával és Ildikóval

Szentendrei Rendôrkapitányság
Tahitótfalui Rendôrörsének
programja: kerékpárverseny,
felszerelés bemutató,
KRESZ társasjáték
népi étel fôzése Béres Attilával

Segítôink:
Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor és a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
segítôkész, lelkes pedagógusai
Helyszín: Pihenôpark, a focipálya mögött, Bajcsy Zs. u.
A tábor önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelôsségére tartózkodik ott és vesz részt a programokon.
Szervezô: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány
Részletekrôl érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél: 0630/337 5527.

A trianoni békediktátum
94. évfordulóján 2014. június 4-én 18 órakor

„A trianoni békediktátum hatása
Magyarországra és a magyar haderőre”
címmel előadást tart Dr. Kovács Vilmos
ezredes, a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.
Helyszín: Tahitótfalu Faluház, Szabadság út 1/a.Belépés díjtalan.

az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján, a Tildy
Zoltán híd avatásának 100. évfordulóján és a Hősök szobra
avatásának 70. évfordulóján
Megnyitó: 2014. június 7. 18:15.
A kiállítást megnyitja: Dr. Sajtos Sándor polgármester
és Árvavölgyi Béla nagytiszteletű úr
Helyszín: református gyülekezeti terem.
Nyitva tartás: 2014. június 8-21., H-P 16-19h, Szo-V 15-18h. Június
9-én zárva. Csoportos látogatás előre egyeztetett időpontban
a 30/970 4157-es számon. Belépés díjtalan.
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Régi magyar névnapok
VI. Június – Napisten hava/Nyárelô
hava/Szent Iván hava
1. Napsugárka
2. Lápos, Bojtorján
3. Csillavér, Dul Alán király leánya
4. Ócsád, Örs úr atyja
5. Rózsa
6. Emôke, az Emese név változata, Csát
hun vezér leánya, nôstény disznócska
7. Retel, hun vezér
8. Tomaj, besenyô vezér, hallgatag,
mogorva
9. Géda
10. Üllô, Árpád fia, kormányzó, uralkodó
11. Barna, Barnabás becézése
12. Enid, nôi név, élet, lélek - walesi szó
13. Fruzsina, Eufrozina magyaros olvasata, tündér név
14. Vazul, a görög Bazil magyar változata, király
15. Vid, a Gujdó délszláv név változata
16. Zerind, Koppány apja
17. Töhötöm, fejedelem, hercegecske
18. Viola, a latin ibolya szóból
19. Gerle, a galambnál kisebb termetû,
barnásszürke madár
20. Zajzon, 1367, döfje le -úz
22. Döme, a Dömötör és a Dömjén rövidülése
23. Hajna, a hajnal szó rövidülése,
Vörösmarty: Zalán futása
24. Csörsz, szláv eredetû: ördög
25. Koppánd, méltóságnév, vagy
kicsinyítô képzôvel: gyôzedelmes
26. Kalli, Bulcsú apja, nyugtalan
27. Ünôke, szarvas nôstény
28. Gorda, Irmeu - Csaba ivadéka,
pontusi fejedelem

29. Bihar, Szent István-kori megyés
ispán
30. Ogmánd-Agmánd, apafarkas
31. Kültegin, türk kagán

Tahitótfalu júniusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3620/569 7507
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi
tótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna,
19:00-20:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig.
Érd.: Sípos István 0630/2742880
kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló
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torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aerobic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény
esetén gyermekjóga foglalkozásokat indítunk márciustól. Bejelentkezés: Liptainé
Székhelyi Fruzsinánál a 20-2966000-es
telefonszámon. A tornákról érdeklôdni a
fenti számon, továbbá Földesi Andreánál, a
70-6000855-es számon.
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.

Közhasznú adatok
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 – Tahi
tótfalu, 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: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
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

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 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.

