
A kommunizmus totális egyház- és valláselle-

nességében Szent István ünnepét három témá-

val is igyekezett átértelmezni, államalapító kirá-

lyunkat, akit ráadásul a fôellenség katolikus egy-

ház szentté avatott, háttérbe szorítani. A hiper-

infláció után a forintot 1946. augusztus 20-án 

vezették be, amelyet a bolsevikok már az új 

rendszer pénzének tekintettek. Majd amikor tel-

jesen átvették a hatalmat az országban, a szov-

jet mintájú alkotmányt 1949. augusztus 20-án 

léptették hatályba. Egyedül az új kenyér ünne-

pe elôzi meg a kommunista rendszert, igaz, nem 

sokkal és nem is feltétlenül aug. 20-ra idôzítve, 

viszont nem is a kommunisták helyezték aug. 

20-ra.

Az urbanlegends.hu oldal szerint városi legen-

da, hogy az új kenyér ünnepét a bolsevikok kre-

álták volna, ugyanakkor az is, hogy nagy hagyo-

mánya lenne. Eredete a XIX. századi Darányi 

Ignác nagybirtokos, földmûvelésügyi minisz-

ter által bevezetett aratóünnepek, amelyek célja 

a földesurak és a jobbágyok közti feszültségek 

levezetése volt. Ennek idôpontja július 15. volt, 

amely akkoriban az Apostolok oszlása (=pün-

kösd utáni szétszéledése, az evangéliumhirde-

tés kezdete) katolikus ünnep volt. Akkor helyez-

ték át augusztus 20-ra, amikor rájöttek, hogy a 

soknemzetiségû Nagy-Magyarországon nem osz-

tatlan a népszerûsége Szent István ünnepének, 

Folytatás az 5. oldalon

A Képviselô-testület június 27-én 

tartott rendkívüli ülésén egy hatá-

rozat született, mely szerint az 

„Önkormányzati étkeztetések, fejlesz-

tések támogatása” elnevezésû pályá-

zat önrészét biztosítja. A döntés egy-

hangúlag született, az ülésrôl Csörgô 

Mihály, Gaál Sándorné és Karácsony 

Ádám hiányzott.

Soron következô ülését a Képviselô-

testület július 7-én tartotta, hiányzott 

Gaál Sándorné és Karácsony Ádám.

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Augusztus 20. Szent István és az Új kenyér ünnepe. Részletek a plakátokon.

Szeptember 1. csütörtök 18:00: Biztonságpolitikai kihívások a XXI. szá-

zadban. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértô elôadása a Népházban. 

Belépés ingyenes.

Faluház rendszeres programjai

Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele: nyári szünet. Vezeti: 

Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Nyári szünet. Vezeti: Néhlich 

Edit, 20/569 7507

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt

és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

2 8 8 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft

www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló 2.

Gyermekhét a 

szabadidôparkban  4.

Vigyázzunk egymásra! 6.

Köztársaság, 1946 7.

Bemutatkozik iskolánk új 

igazgatója 12.

MMiinnddeeennn  kkeddvveess oooolllllllvvvvvvvaaaasssssóóónnkknnaakk ááállddootttttttt kkaarráááccccssssooooonnnnyyyyttt

ééss ssiikerreeekkkbbbeenn gaazzddaaggggg  bbbbboooolllllddddooogg úújjesszztteennddôôôôtttt kkkkíívváánnuunnnnkkkkk

Az új kenyér
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Eredményes rendôrségi nyomozás

A júliusi számunkban tájékoztatást 

ad tam arról, hogy 2016. június 26 -án 

éjszaka ismeretlen személy megrongál-

ta a Tildy emlékmûvet. A Szentendrei 

Rendôrkapitányságon tett feljelentést 

követôen megkezdôdött a hatósági eljá-

rás, nyomozás a bûncselekmény ügyé-

ben. 2016. augusztus 3-án behívtak a 

Szentendrei Rendôrkapitányságra, irat-

ismertetési eljárásra. A megfelelô illeték 

lerovása ellenében átvettem a gyanúsítotti 

kihallgatásról szóló jegyzôkönyvet, így 

betekinthettem a gyanúsított vallomásába. 

A Szentendrei Rendôrkapitányság az elkö-

vetett bûncselekmény ügyében tovább 

folytatja az eljárást. 

Nemzeti Szabadidôs pályázat

A Nemzet i Szabadidôs -  Egészség 

Sportpark programban való részvételre 

pályázatot nyújtottunk be. Az elmúlt évek-

ben egyre nagyobb teret nyert a szabadidôs 

sportban az úgynevezett „street- workout”, 

azaz szabadtéren felállított testedzô eszkö-

zök, parkok – „sportparkok” – használata. 

A sportparkokban az egymást követô gene-

rációk együtt tölthetik el a szabadidejüket, 

ezzel is erôsítve a kölcsönösségen alapu-

ló családi köteléket. A nagyszülôk, szülôk 

és a gyermekek társas együttléte, a közös 

szabadidôs tevékenységek a mindenna-

pokban családi kohéziós erôvel bírnak. 

Minden olyan tevékenység, amelyet közö-

sen végeznek, felerôsíti a családi összetar-

tozás érzését, élményét. 

A Kormány az 1314/2016 (VI.30.) Korm. 

határozatban döntött a nemzeti szabadidôs 

egészség sportpark programról, amelyhez 

településünk is pályázat útján csatlakoz-

ni kíván. A kiírásnak megfelelôen telepü-

lésünk lélekszámából fakadóan két sport-

park létrehozására pályázhat. Négy típusú 

programra lehet pályázni, mi a „B” típust 

választottuk, amely minimális alapterüle-

te 70 m2, talajburkolata gumi, a minimá-

lisan telepítésre kerülô eszközök száma 7 

db. A tervezett sportpark által biztosított 

sportolási módok lehetôséget adnak majd 

a húzódzkodás, tolódzkodás, fekvôtámasz, 

hasizom erôsítés, hátizom erôsítés, létra-

mászás, lépcsôzés, függeszkedés gyakor-

lat típusok elvégzésére. Mindkét település-

részen egy-egy park telepítését tervezzük. 

Tahi településrészen a Kemping melletti 

önkormányzati területen a strand focipá-

lya mellett kerülne telepítésre, míg Tótfalu 

településrészen a szabadidô park fejleszté-

sével, bôvítésével összhangban kerülné-

nek elhelyezésre az eszközök. 

Megkezdôdik a Házas-patak rekultivá-
ció 

2016. szeptember 1-jén megkezdôdik 

a Házas-patak mederrekonstrukciója az 

elkészített vízjogi engedélyek alapján. A 

beruházás forrásigényét Vis Maior pályá-

zatból biztosítjuk. Az ajánlattételi felhívá-

sunk eredményeként kiválasztásra került 

a beruházást végrehajtó kivitelezô. Két 

érvényes ajánlat érkezett be, a hiánypót-

lást követôen mindkét ajánlattevônek 

lehetôsége volt tárgyalásos eljáráson való 

részvételre, majd a végleges ajánlattétel-

re. A végleges ajánlattétellel egy pályázó 

élt. Az M-FMGÉP Kft. elsô körben bruttó 

50.310.288 Ft-os ajánlatot tett, a tárgyalást 

követôen végleges ajánlati ára 44.535.103 

Ft-ra módosult. Ennek megfelelôen a vég-

leges ajánlatban szereplô összeg 12.000 

Ft-tal alatta marad a Vis Maior keretbôl ren-

delkezésre álló forráshoz képest. Ebben 

a hónapban megtörténik a munkaterület 

átadása, logisztikai feltételek megteremté-

se és az érintett ingatlantulajdonosok kiér-

tesítése. A szerzôdés 2016. augusztus 2-án 

került aláírásra, a beruházás befejezésé-

nek határideje október vége. Amennyiben 

a beruházás rendben lezajlik, november 

végéig, határidôn belül önkormányzatunk 

el tud számolni a kincstár irányába.

Dr. Sajtos Sándor polgármester 

2016. augusztus 31-én 16 órára és az azt követô 2016/2017-es 

tanév megnyitó rendezvényére. Az iskolai tanévet Zakar Ágnes, a 

Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola újon-

nan kinevezett igazgatója nyitja meg. 

Helyszínek: 16 óra: Konyha-étkezde, Népház melletti új épület, 

Bajcsy Zs. u. 2.

          18 óra: Iskola fô épülete, Kossuth L. u. 26.

Tahitótfalu Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Tahitótfalu polgárait a tahitótfalui 

konyha és étkezde megnyitó ünnepségére

MEGHÍVÓ
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Anyakönyvi hírek

Július hónapban házasságot kötöttek: 
Papp Bence és Bonifert Anikó

Orgona Beáta és Füller Lajos 

Baján Lilla és Futó Csaba

Újszülöttek:
Fritz Ágnes, 2016. 06. 27.

Kiss Ramóna, 2016. 07. 09.

Téglás Boróka, 2016. 07. 18

Maglódi Roland, 2016. 07. 02

Link András, 2016. 07. 25      

Elhunytak: 
Szente András élt 58 évet, 

 Tahitótfalu Gábor Áron u. 20.

Diósi Károlyné élt 82 évet, 

 Tahitótfalu Táncsics M. u. 8. 

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 (0036/30-9601-

230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 

fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A könyvtár augusztusban zárva tart. 

Nyitás szeptember 5-én. 

Kubanekné Bencze Hajnal 

könyvtáros

Könyvtár 

A közterületi szelektív 

hulladékgyûjtô szigetek 

felszámolása

 

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE  

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  
. 

 

A népszavazásra feltett kérdés: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió  
 
 

Magyaro  

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok   

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakc  választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján  tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,  
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,  
vagy forduljon a polgá  választási irodához. 

 
Nemzeti Választási Iroda 

Tisztelt lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus 

hónapban a Tahi Tesco parkolójába is tele-

pítünk üveggyûjtô konténereket, melyek-

be az életvitellel kapcsolatos színes és 

fehér öblösüvegeiket helyezhetik el.

2016. szeptemberében felszámoljuk a 

közterületi szelektív hulladékgyûjtô szige-

teket. Amennyiben a szigetek felszámolá-

sa után azokon a helyeken hulladéklera-

kást tapasztalunk, az elkövetôvel szemben 

150.000,- Ft-ig terjedô pénzbírság kiszabá-

sára van lehetôségünk.

Polgármesteri Hivatal

Igazgatási szünet

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgár-

mesteri Hivatal a 7/2016. (VII.08.) önkor-

mányzati rendelet alapján 2016. augusztus 

8-tól 2016. augusztus 19-ig igazgatási szü-

netet tart, mely idô alatt az ügyfélfogadás 

szünetel, csak ügyeletet tartunk.

Ügyintézés és ügyfélfogadás nincs, 

(kivéve rendkívüli veszélyhelyzet esetén).

Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, bead-

ványaikat a Polgármesteri Hivatal postalá-

dájába tenni, vagy címünkre postán felad-

ni.

Szíves megértésüket kérjük!

Tisztelettel: 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô
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Idén is két, élményekben gazdag hetet 

töltöttünk el a szabadidôparkban, mint 

összeszokott csapat, persze kibôvülve 

testvérekkel, új barátokkal. A Tegyünk 

Együtt Tahitótfaluért Alapítvány (TETA) 

és Tahitótfalu Önkormányzata által szer-

vezett gyermekhetek idén 14. alkalom-

mal kerültek megrendezésre. Kézmûves 

alkotások tucatjait cipelték haza a gyere-

kek hátizsákjukban, a megszerzett tudást 

fejükben, a közös alkotás örömét pedig 

szívükben. Köszönjük az anyukák, nagy-

mamák és a közösségi szolgálatot végzô 

fiataljaink segítségét. Külön köszönjük a 

Szentendrei Tûzoltóságnak, a Zablakert 

Lovardának, Vaczó Melindának, Vaczó 

Vikinek és Fábián Csabának, hogy látoga-

tásukkal izgalmas pillanatokat szereztek a 

gyermekeknek.

Béres Gabriella

Gyermekhetek a Szabadidôparkban
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Folytatás az 1. oldalról
Az elsô napirend során Ferenczy Barbara 

pályázati referens tartott tájékoztatást az 

önkormányzat folyamatban lévô pályáza-

tairól, majd Kubanek István számolt be az 

augusztus 20-i ünnepség elôkészítésérôl.

Ezt követôen a Képviselô-testület ren-

deletbe foglalta a Tahitótfalui Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi igaz-

gatási szünetének idôpontját, ennek 

megfelelôen a hivatal a nyári idôszakban 

augusztus 8-tól augusztus 19-ig, a téli 

idôszakban pedig december 26-tól decem-

ber 30-ig zárva tart. 

A 4. napirendben az elmúlt idôszakban 

történt fontosabb eseményekrôl számolt 

be Dr. Sajtos Sándor polgármester, majd 

a határozatok végrehajtásáról hallgatott 

meg a Képviselô-testület tájékoztatást. 

A Bizottságok beszámolója során 

Nagyházu Miklós, a Településfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tett 

javaslatot a helyi értékvédelmi pályázat 

elbírálására, amit a Képviselô-testület elfo-

gadott, így településkép szempontjából 

ebben az évben az alábbi ingatlanokat 

támogatja:  

− Béke út 46. 

− Béke út 13.

− Zrínyi utca 2.

− Somogyi Béla utca 1. 

− Ifjúság utca 18. 

− Kossuth Lajos utca 53. 

A Kulturális Bizottság javaslatát Kuba-

nek István elnök ismertette, melyet a 

Képviselô-testület is támogatott, így az 

önkormányzati honlap felújításával 

Stumpf Péter egyéni vállalkozót bízta meg 

(Dr. Pálvölgyi Tamás képviselô tartózko-

dott), a munka felügyeletére pedig Vaczó 

Zoltán képviselôt kérte fel (Vaczó Zoltán 

képviselô nem szavazott). 

A Tulajdoni ügyek napirend során az 

alábbi döntéseket hozta a Képviselô-

testület.

Támogatta a Domb utca 185 hrsz. és 

a Rózsa utca 016/102 hrsz. ingatlanok 

villamos energia ellátását, valamint a 

Dózsa György utca 35. szám elôtti járda 

helyreállítását. Ezt követôen négy szán-

tó mûvelési ágú termôföld vonatkozá-

sában a benyújtott adásvételi szerzôdés 

ismeretében lemondott elôvásárlási jogá-

ról (Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott). 

Következô döntésével elutasította a 

Tahitótfalu Általános Iskola Gyermekeiért 

Alapítvány kérelmét, mivel az Alapítvány 

a helyi civil szervezetek támogatására kiírt 

pályázati határidôt figyelmen kívül hagyta, 

és pályázatát a lejárt határidôt követôen 

nyújtotta be. Támogatta Pilisszentlászló 

község csatlakozási szándékát a szentend-

rei szennyvízelvezetési agglomerációhoz, 

valamint jóváhagyta dr. Magyar Zsombor 

kérelmét, és engedélyezte számára, hogy 

a Tahitótfalu Szabadság tér 1384/3 hrsz-ú 

önkormányzati ingatlanon tejkiadó auto-

matát helyezzen el a virágbolt melletti 

területen. 

Július 28-án rendkívüli ülésen dön-

tött a Képviselô-testület a „Vállalkozási 

szerzôdés keretében Tahitótfalu Házas-

patak mederrendezés, rézsû védelem, és 

stabilizálási feladatok” elnevezésû, hirdet-

mény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárásban beérkezett ajánlatokról, mely-

nek során az eljárást érvényesnek nyilvání-

totta, és nyertes ajánlattevôként M-FMGÉP 

Kft.-t hirdette ki. Következô határozatá-

val a „Vállalkozási szerzôdés keretében 

a 2021 Tahitótfalu, Almásy László u. 17. 

szám alatti ingatlanon lévô óvoda épü-

letben üzemelô konyha csoportszobák-

ká történô átalakításának kivitelezése” 

elnevezésû, hirdetmény nélküli tárgya-

lásos közbeszerzési eljárást a benyújtott 

ajánlatok ismeretében eredménytelennek 

nyilvánította tekintettel arra, hogy a ren-

delkezésre álló anyagi fedezet összege 

nem volt elegendô a szerzôdés megköté-

séhez az értékelés alapján legkedvezôbb 

ajánlatott tett ajánlattevôvel.

A harmadik napirend során a Képviselô-

testület a Kossuth Lajos utca 26. szám 

és Hársfa utca közötti felújítandó jár-

daszakasz kivitelezési munkálataival a 

legkedvezôbb ajánlatot tevô Cserker Top 

Kft.-t bízta meg. Mindhárom döntés egy-

hangú szavazással született, az ülésen 

Csörgô Mihály alpolgármester, Nagyházu 

Miklós képviselô, valamint Karácsony 

Ádám képviselô nem vett részt. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya

jegyzô

Önkormányzati hírek

Folytatás az 1. oldalról
a bolsevikok pedig hazafiatlanságukat 

igyekeztek cáfolni az aug. 20-án ünnepelt 

új kenyérrel – írja az urbanlegends.hu

A kenyér, mint alapvetô táplálék minden 

nép számára minden korban az összetartozás 

jelképe volt Európában. Egyszerû, finom étel, 

amely a legszegényebbek számára is elérhetô, 

de a fejedelmi asztalokról sem hiányozhat. A 

keresztények számára különösen is jel, hiszen 

Krisztus az utolsó vacsorán kenyeret vett a 

kezébe, áldott meg és osztott szét tanítványai 

között. Errôl mi, katolikusok azt valljuk, hogy 

akkor saját testévé tette és azóta is minden 

szentmisében újra megtörténik ez az átlénye-

gülés. A reformátusok ünnepi istentiszteleté-

nek fontos része az úrvacsora, az utolsó vacso-

ra emlékezete, amikor Jézus szavainak elismét-

lése után kenyeret és bort vesznek magukhoz. 

Szent Pál a kenyeret – az Oltáriszentségrôl 

való elmélkedés után – az egység jelképének 

nevezi, amikor ezt írja: „mi ugyanis sokan egy 

kenyér, egy test vagyunk” (1Kor 10,17). Mert 

magát az Egyházat is Krisztus testének tart-

juk, amelyben hívôk tagok, vagyis testrészek. 

Ezt a testet a Test, az Oltáriszentség táplálja és 

tartja egyben. Ezért a szentmise nemcsak az 

Oltáriszentség ünnepelése, hanem az Egyház 

testének, közösségének az ünneplése is, amit 

a kenyér is kifejez. Ezért tartozik a Szent István 

napi miséhez is a kenyérmegáldás, bár a félre-

értések elkerülése végett ezt a kenyeret nem 

tesszük az oltárra és nem is a szentmisében 

fogyasztjuk el.

Szent István ünnepe Tahitótfaluban a 

katolikus plébánia búcsúja, amelyet nem-

csak vendég atyával és ünnepi szentmi-

sével ünneplünk meg, hanem idén utána 

Eperjes Károly tart elôadást, majd az 

ebédlô udvarán agapéra hívunk minden-

kit. Ennek keretében szegjük meg az új 

kenyeret, amelybôl remélhetôleg minden-

kinek jut egy szelet, kifejezve nemcsak a 

plébánia egységét, de a keresztények, a 

falu és az immár szinte egynemzetiségû 

Magyarország egységét is. Mindenkit sze-

retettel várunk!

Attila atya

Az új kenyér
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Megyénkben naponta több gépkocsi fel-

törést jelentenek be a károsultak. Ezen 

bûncselekmények esetében szinte mindig 

a könnyelmûség segíti hozzá az elkövetôket 

a könnyû zsákmányhoz. Az utastérben 

hagyott értékek vonzzák a bûnözôket. A 

mûszerfalon felejtett mobiltelefonra, GPS 

készülékre, az ülésen vagy éppen az ülés 

alatt lévô táskára a tolvajok gyorsan felfi-

gyelnek. Amennyiben nem találnak érté-

ket, elôfordul, hogy nem tulajdonítanak el 

semmit sem, azonban a rongálással járó kár 

és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolha-

tó. Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülé-

se érdekében fogadják meg bûnmegelôzési 

tanácsainkat!

• Soha, még rövid idôre se hagyják szemé-

lyes irataikat, bankkártyájukat, lakáskul-

csukat, a gépjármû okmányait az autó-

ban! 

• Még üres táskát, ruhanemût se hagyjanak 

az utastérben! 

• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden 

esetben vegyék ki a GPS készüléket a tar-

tójával együtt! Több esetben a GPS tartó 

szélvédôn hagyott nyoma miatt is törtek 

fel gépkocsit! Fontos, hogy töröljék le a 

tartó helyét! 

• A kivehetô rádiót se felejtsék az autóban! 

Amennyiben elôlapja levehetô, kiszállás-

kor mindig tegyék biztonságos helyre!

• Ha a bevásárolt árut látható helyre tudták 

csak elpakolni, ne hagyják ôrizetlenül a 

gépkocsit, hiszen aki figyelte Önöket, fel 

is törheti autójukat! 

• Mindig zárják be a jármû ajtóit, az ablako-

kat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, 

még akkor is, ha csak pár percre szállnak 

ki!

• Új jelenségként figyelhetô meg, hogy a 

tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyitja a biz-

tonságosabbnak vélt csomagtartót is, és 

onnan tulajdonít el értékeket. Ezért kér-

jük, hogy értéket soha ne hagyjanak autó-

jukban, még a csomagtartóban sem!

Ha mégis baj történik, hívja az ingyenes 

rendôrségi segélyhívó számokat: 107, 112

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata

A kárt okozó vadak (pl. vaddisznó, borz, 

róka) elejtése érdekében ismételten meg-

kértük a vadászati engedélyt az illetékes 

Rendôrkapitányságtól. A Pilisi Parkerdô 

Zrt. a vadászterületén (külterületen) folya-

matosan apasztja a vaddisznók számát, 

azonban a belterület nem a vadászterüle-

te része, ott vadászati tevékenységet nem 

végezhet. A belterületi vadelejtés speciális 

feladat, amelyet az illetékes rendôrhatóság 

engedélyez.

A valódi megoldást közösen, Önökkel 
együtt találhatjuk meg, ezért ismét a 
segítségüket kérjük. Az erdô közelében 
élôk sokat tehetnek a probléma keze-
lésének érdekében megfelelô keríté-
sek építésével, az elhanyagolt telkeken 
a bozótosok felszámolásával, a területek 
lekaszálásával, rendbetételével. Fontos, 
hogy a vadat ideiglenes vagy állandó 
etetési tevékenységgel senki ne szok-
tassa belterületre, a kerti zöldhulladé-
kot megfelelôen kezeljék és azt ne az 
erdôs, bokros, elhanyagolt területekre 
vigyék, mivel a hulladékkupacok alatt 
megjelenô rovarok, csigák, giliszták a 
vaddisznó táplálékául szolgálnak.

A belterületen kárt okozó vadak spe-

ciális elejtéséhez, számuk apasztásá-
hoz az Önkormányzat - a Szentendrei 
Rendôrkapitányság engedélye alapján – 
ismételten szakembereket bízott meg. A 
felkért személyek megbízólevéllel ellát-
va keresik fel a vaddisznók által bejárt 
területeket és segítenek megoldani a 
problémát. 

Az újonnan kiadott engedély 2016. 
augusztus 01-tôl 2016. október 31-ig szól.

Az elejtés ideje: A megbízott szemé-
lyek tevékenységüket délután 14.00 óra 
és reggel 06.00 óra közötti idôszakban 
látják el.

A belterületen kárt okozó vadak elejté-
se lôfegyverrel, a vonatkozó szigorú biz-
tonsági szabályok betartása mellett tör-
ténik.

Az elejtés pontos helye:
Tahi településrész
1. Villám u. 1-10-ig

2. Tábor u. 1-15-ig

3. Ódry Á. u. 2-34-ig

4. Mátyás király u. 1-27-ig

5. Külsô- Nyulas u. 3-48-ig

6. Nyulas u. 5-50-ig

7. Kardvirág u. 1-6-ig

8. Lejtô u. 2-4-ig

9. Domb u. 4-33-ig

10. Hosszúmezô u. 2-21-ig

11. Ereszvények u. 1-91-ig

12. Almásy L. u. 1/1-tôl 1/9-ig

13. Boros I. u. 1/1-tôl 1/4-ig

14. Vöröskô u. 2-47-ig

15. Szállások út 8-42-ig

16. Szállások köz 2-6-ig

17. Villasor 1-38-ig

18. Pataksor 1-52-ig

19. Gölödin u. 1-7-ig

20. Semmelweis u. 1-41-ig

21. Móricz Zs. u. 1-100-ig

22. Pinty u. 4-9-ig

23. Gombaszögi út 1-31-ig

24. Egri István u. 1-15-ig

25. Kemping u. 1-10-ig

26.  Dunaparti út 1-41-ig

27.  Farkasverem u. 1-80-ig

28.  Bercsényi u. 1-20-ig

29. Kernstock Károly u. 1-25-ig.

Amennyiben Ön is észlel kárt okozó 

vadat környezetében, azt kérjük bejelen-

teni a pontos cím megjelöléssel a Hivatal 

06-26/387-123/3-as telefonszámán Újlaki 

Anikó jogi elôadónál.

Segítô közremûködésükben bízva! 

Tahitótfalu, 2016. augusztus 1.  

 

Eôryné dr. Mezei Orsolya 

jegyzô

Felhívás és Tájékoztatás az 

ingatlantulajdonosok részére!
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Államalapító királyunk, Szent István 

ünnepén emlékezzünk meg egy jól indult 

másik „államalapításról”, a 70 éve kikiál-

tott Magyar Köztársaságról is.

Az 1944-45-ös ideiglenes nemzetgyûlés 

eltörölte a királyság intézményét, majd az 

1946. évi I. törvénycikkel döntött a köz-

társasági államforma létrehozásáról. A 

köztársaság kikiáltására 1946 februárjá-

ban került sor. Számunkra, Tahitótfaluban 

külön érdekesség, hogy az elsô köztársasá-

gi elnök a községünkben tíz évig lelkész-

ként szolgált Tildy Zoltán lett.

Az eseményeket idézzük fel a korabeli 

sajtóból vett tudósítással: 

Szikrázó déli napsütésben az ünnepvá-

rás elfogódott izgalmával készült Budapest 

népe évszázados történelmének sorsdöntô 

fordulójára: a magyar köztársaság kikiáltá-

sára…

A történelmi pillanat egyszerû volt és 

ôszinte. Olyan sallangtól mentes és egy-

szerû ségében méltóságos, mint maga a 

köztársaság…

Az ülésterem közepén piros bársony 

karosszék áll, elôtte szônyeg, a szônyegen 

mikrofon: a magyar köztársaság elsô elnö-

ke ezen a helyen fog szólni a parlamenthez 

és az országhoz.

Nagy Ferenc tizenkettô után nyitotta 

meg az ülést. Bejelentette, hogy többszáz 

aláírással egyetlen jelöltet ajánlott a 

nemzetgyûlési képviselôk többsége az 

elnöki méltóságra: Tildy Zoltánt…

Nagy Ferenc kihirdette, hogy joga van a 

nemzetgyûlésnek közfelkiáltással megvá-

lasztani az elnököt, ha csak egy jelölt van. 

Ebben a pillanatban felállt az egész Ház és 

percekig tartó tapssal és éljenzéssel való-

ban közfelkiáltással választotta meg Tildyt 

a magyar köztársaság elnökévé.

Nagy Ferenc ezután deklarálta a válasz-

tás eredményét. 

A nemzetgyûlés kebelébôl ezután kül-

döttség ment a megválasztott köztársasági 

elnökért. A küldöttség tagjai: Tamási Áron, 

Rácz Lajos, Szabó Pál, Szeder Ferenc, Szent 

Iványi Sándor és Eckhardt Sándor voltak, 

vezetôje Bartha Albert…

Az elnök letette az esküt…

Nagy Ferenc ezután üdvözli Tildy Zol-

tánt:

Új lap nyílt meg a mai nappal Magyar-

ország ezer esztendôs történetében, ami-

kor a magyar nép elemi erejû megnyilatko-

zással szakított a királyság intézményével, 

lerázta a feudalizmus százados bilincseit, 

csatlakozott a demokratikus népek nagy 

családjához, helyet kért és kapott abban a 

nagy emberi közösségben, amelynek ide-

álja és fundamentuma: az ember természe-

tes jogain felépített élet és a más népekkel 

való békés együttmûködés.

Reméljük és hisszük, hogy elhatáro-

zásunknak ez az ünnepélyes, eggyéfort 

szívvel, lélekkel feltörô megnyilvánulá-

sa megerôsíti a velünk szemben eddig is 

barátsággal viseltetô nemzeteknek irán-

tunk táplált rokonszenvét, meggyôzi ôket 

szándékaink és felfogásunk tisztaságá-

ról és biztosítja nekünk a demokratikus 

népek nagy munkaközösségében a min-

ket megilletô helyet…

Amidôn a magyar nemzetgyûlés nevé-

ben szívem egész melegével üdvözlöm 

Elnök Urat a magyar köztársaság élén, 

ké rem az Istent, hogy segítsen, kérem 

a népet, hogy támogassa a legszentebb 

magyar célok elérésében. Kérem az 

Istent, hogy ez a nép, amely annyiszor 

megbûnhôdte a múltat s jövendôt, ebben a 

sorsdöntô percben találja meg önmagát… 

Tildy Zoltán válaszát a terem és a karza-

tok állva hallgatják végig.

A beszédét azzal kezdi, hogy végleg lezá-

rult a magyar nép szenvedéseinek hosszú 

korszaka. 

A köztársaság kikiáltása azt jelenti, hogy 

teljesült végre a magyar nemzet örök sza-

badságvágya.

A magyar nép valóságos és igaz döntése 

a köztársasági törvény, mert hiszen ebben 

a teremben a dolgozó nép fiai és asszo-

nyai ülnek. Ez a magyarázata annak, hogy 

a köztársaság kikiáltása egységben szüle-

tett meg. A dolgozó nép képviselôi érez-

ték, hogy ebben a történelmi pillanatban 

össze kell fogniuk a nemzet javára…

Eddig szól az idézet. A „jól indult” köz-

társaság, az ismert okok miatt bô 40 évvel 

a kikiáltása után tudta csak teljesíteni igazi 

hivatását.

Összeállította: Budai Mihály

Forrás: Világ 1946. február 2. 

Köztársaság, 1946
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Ha a Monarchia 1914.júl.23.-i hadüzene-

tét nézzük, már 25 hónap, és 4 napja tar-

tott a világháború a fenti napig. Váltakozó 

sikerekkel a nyugati, az olasz, és a galí-

ciai/lengyelországi frontokon. Ekkorra 

a háborúban résztvevô magyar haderô 

már túl volt a hatalmas veszteségekkel 

járó 3 lembergi csatán, az 1916. augusztus 

4.-vel kezdôdô 12 isonzói csata elsô vér-

veszteségein. 1916-ban már folyt a fron-

tokon a kommunista ideológiát, világ-

békét, stb. ígérgetôk felforgató, hadse-

reget demoralizáló tevékenysége. Fôleg 

a német katonai vezetés nem hitt Erdély 

esetleges lerohanásában, így az lényegé-

ben elenyészô védelmi erôk mellett tel-

jesen védtelen volt, magára hagyatva. 

Abban sem hitt, hogy Románia hitszegô 

módon elárulja szövetségeseit.(Pedig hasz-

nára vált volna, ha tanul ebbôl: hogy ne 

ismétlôdjék meg cserbenhagyásuk a Don-

nál 1943-ban, és 1944. augusztus 23.-val!) 

Románia viszont már 1914-tôl készítette fel 

hadseregét az erdélyi betörésre. A hábo-

rú elôtt Német-, és Olaszországgal is szö-

vetséges Románia a szokásos színe változ-

tató politikával fokozatosan lavírozott az 

entente/antant felé. Tôlük ígéretet csikart 

ki Erdély megszerzésére, a Monarchiától 

annak gyôzelme esetén Besszarábiára tar-

tottak volna igényt, természetesen a min-

denkihez hû szövetséges álarca alatt. A 

Bruszilov-offenzíva kezdeti sikerein fel-

buzdulva Románia átállt az antant olda-

lára. Némileg elsietvén a dolgot, mert az 

offenzíva ellaposodása, valamint a nyu-

gati hadszíntéren gyengülô antant válasz-

út elé állította Romániát: háborút indít a 

Monarchia ellen, vagy nem kapja meg 

Erdélyt, a Tiszáig. Erdély elfoglalása, ez 

a Románia részévé tételi szándék a soka-

dik alattomos kísérlet volt a románok 

részérôl, melyek egyenkénti felsorolására 

talán ez az oldal sem volna elegendô. De 

nézzük a tények között –a fentieken túl-a 

leglátványosabb szerzôdés-szegéseiket 

visszafelé az idôben: -  Caucescunak az 

un. szocialista szövetségeseivel szembe-

ni hintapolitikája, - a Don kanyar, ahol 

egyszerûen magára hagyták az olaszok-

kal a magyarokat,s a németeket - 1848-

49, amikor a bécsi kamarilla bujtogatásá-

ra hatalmas vérengzéseket vittek végbe a 

fegyvertelen erdélyi magyarság soraiban, 

anyagi javaiban,  -Hunyadi Jánost, „szö-

vetségese”, Vlad Dracul (Drakula) ejtet-

te menekülés közben fogságba,  miként a 

Mátyással szövetséges oláh vajdák is rend-

szeresen hátba támadták ôt. (Volna itt egy 

kérdésem a magas Román Tudományos 

Akadémia felé: ha mostanság Hunyadit 

és Mátyást/más magyarokkal együtt/ 

románnak tartják, akkor a románok anno 

románokat támadtak hátba Erdélyben, és 

azon kívül?! Avagy: miért gyalázták meg 

Hunyadi János sírját, szórták szét csontja-

it 1918-as erdélyi betörésükkor a gyulafe-

hérvári székesegyházban, ha román volt?  

Vagy ezek mind beleférnek a román néplé-

lekbe, összetákolt történelmi „folytonossá-

gukba?!” De volna még néhány kérdés eze-

ken túl is.) (Nagyobb, századokkal koráb-

bi árulásaikról azért lenne nehéz példát 

mondani, mert nem voltak valós tényezôk 

Erdélyben.) Csak ismétlem az Erdélyre 

folytonosan igényt tartó románság törek-

véseit bátorító feltételek közül azt, hogy az 

évszázados magyar önvédelmi harcokban 

meggyengült magyarság helyébe a szapora 

román lépett, (Miként mindegyik kisebb-

ség a Kárpát-medencében)- a hibás, elég-

telen 19.-századi magyar kisebbségi politi-

kát, (Jóllehet, Magyarország sem az elôtt, 

sem a Kiegyezés után nem volt kizárólagos 

döntési pozícióban), - a román néplelket 

teljesen hipnotizáló, a beléjük a vad nacio-

nalizmust tápláló ortodox egyházpolitikát. 

(Ôk ezt is istenhitnek becézik, stb.) Ilyen 

elôzmények után érkeztünk el a magyar-

nak-székelynek századokon át éltet adó, 

szívéhez nôtt, lelkébe szövôdött örökös 

szülôföldjéhez, Erdélybe, ahol a görgényi 

református egyházmegye egyik lelkésze 

az 1916-os erdélyi oláh betörés idején eze-

ket írta:”…a hívek szorgalmasan hozzáfog-

tak a munkához, amit csak lehetett, beta-

karítottak…gyönyörködött a lelkem, ami-

kor láttam megtelni csûreimet takarmány-

nyal, kamarámat kenyérnek való gaboná-

val…kertjeinkben láttuk gyümölcsfáin-

kon a termést, s amikor reágondoltunk 

arra, hogy a mezôrôl mi minden vár még 

betakarításra…igazi hálával borultunk le 

Istennek színe elôtt, hogy így megáldotta 

rendes paposkodásomnak esztendôs mun-

káját…”

A románok 1916. augusztus 27.-én este 

9-kor adták át Bécsben a hadüzenetüket 

és készenlétben álló, a védôkkel szem-

ben ( 80 ezer védôvel szemben 250 ezer 

agresszor, 68 zászlóaljjal szemben 220 

román zászlóalj!)  háromszoros túlerôben 

lévô hadseregük ugyanabban az órá-

ban betört Erdélybe, a bukovinai határ-

tól a Dunáig terjedô, védtelen 500 km-es 

határon. (Azzal indokolták a hadüzene-

tet, hogy Románia „…azoknak az oldalá-

ra kell, hogy álljon, akik nemzeti egysé-

gének megvalósítását lehetôvé teszik…”) 

(Itt elkelne néhány felkiáltójel!) (Csupán 

csak a döbbenet mondatja azt, hogy ami-

kor a külügyminiszter Bécsben megkér-

dezte Románia nagykövetét a háborús 

részvételrôl  - az nap 21 órakor-kor, -  a 

nagykövet  megnemtámadási szándék-

ról hazudott, azonban  20 órakor már iro-

dai asztalfiókjában ott lapult a hadüze-

net!)  Elkeseredett harcokra került sor a 

hazájukat védô, elsôsorban székely kato-

nák, és a románok között a Gyimesben, 

Tölgyesnél, a Békás-szorosban, Ojtoznál, 

a Barcaságban, a tömösi, törcsvári, de 

ugyan így a Vöröstorony-szorosnál is. 

A számos, nagy vérveszteségek, ugyan-

akkor számtalan dicsô haditettek szín-

helyei között említendô a pálosi ütkö-

zet, mely végzetesnek bizonyult a romá-

nok Brassó elfoglalására irányuló szándé-

kuk szempontjából, a nagyszebeni csata, 

amely megérlelte a betolakodók kiveré-

sének lehetôségét,(Szept.29.) a persányi 

ütközet, (Okt.5.) (ahol egy egész román 

hadtest szenvedett megsemmisítô veresé-

get), a brassói végzetes vereségük.(okt.7-

8.) (Ez utóbbiak már a német haderô hat-

hatós együttmûködésével zajlottak.) A fel-

perzselt föld szintû brassói vereség után 

megkezdôdött a románok pánikszerû 

menekülése.  Ojtozban a magyarok 

erôltetett menetben utolérték a menekülô 

románokat, és október 12-13-án a hatá-

ron túlra verték ki ôket. A román inváziós 

hadsereg 7 hétig tartó erdélyi benyomulás 

után megverve, 5 nap alatt tette meg ugyan 

azt az utat, szégyenteljesen kifelé mene-

külve Erdélybôl, amit korábban 7 hét alat-

ti agressziója alatt megtett. Vesztettek 150 

ezer foglyot, és százezerre rúgott halotta-

ik száma.  De nézzük, mit is „mûveltek” 

ez alatt az idô alatt!  Az alsóbölkényi lel-

kész, Dávid György imígyen folytatja: 

”…Szeptember 13.-án robogott velünk a 

vonat a bizonytalanságba,…a vonat abla-

kából láttuk a százával menekülô magya-

rok szekereit…Marosvásárhelyen túl a 

mezôn fedett szekér állott, mellette két 

férfi. Az egyik koporsót csinált, a másik 

sírt ásott. A szekérben egy szál gyer-

tya égett halott kisgyermek mellett, s ott 

zokogott az édes anya,…mindnyájan meg-

könnyeztük ezt a látványt, arra gondolva, 

hány mezôben lehet ilyet látni, hány szülô 

temeti el menekülés közben gyermekét, az 

öreg szülôt…s az édes otthonba való vala-

mikori hazatérés reményét? Tiszanagyfalu-

Rakamaz térségében közel 200 menekülôt 

fogadtak szeretettel Udvarhely és Csík 

vármegyébôl…”   A lelkész mind eközben 

arra gondolt, „hol fog megszülni áldott 

állapotban lévô felesége, hol tanul meg 

Az erdélyi román betörés 100. évfordulójára…

(1916. aug. 27.) 
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majd járni gyermeke, s hol tanulja meg 

majd az elsô imádságot?

„Kézdivásárhelyen döbbenetes rémü-

let vett erôt a lelkeken a hadüzenet más-

napján. A város lakóit álmukból riasztot-

ta fel a románok beözönlése, kényszerítve 

ôket a menekülésre. A város kiürült, véd-

telen maradt. A színmagyar város lakói-

nak minden házát feltörik, minden moz-

gathatót visznek, majd két helyen fel-

gyújtják a várost…Hat hétig rabolnak 

így, míg a magyar huszár elôôrsök ki nem 

ûzik ôket…a lassan hazaszivárgó lakoso-

kat szörnyû látvány fogadja…”  „A hábo-

rú alatt esett meg 1916-ban. Akkor, mikor 

elôször nyargalt szét a vészhír a vége-

ken, és egy éjszaka felsikoltott a védte-

len Erdély: „Jönnek az oláhok!”  Ôrjöngve 

vonaglott át a vármegyéken, vágtatott 

a távíródrótokon, kongott a harangok-

ban: „Meneküljetek!”…Egyik falu sodor-

ta magával a másikat. Erdély népe futott. 

Gelencze határában, a csalitos ér partján, 

a domb tövén, mély volt a csend. Az embe-

rek, mint minden más napon, kinn dol-

goztak a földeken. A nyitva hagyott erdé-

lyi szorosokon ezalatt lopództak óvato-

san befelé a bocskoros oláhok. Egy alko-

nyaton orvul, mint az alattomos, csúnya 

halál, kirohantak az erdôk sûrûjébôl, és 

rácsaptak a gelenczei népre kinn földje-

iken, békés munka közben. Védtelenek 

voltak! Csak egy öreg székely emel-

te fel az ásóját, és bôdülve rohant a pus-

kák közé. Leütötték, de nem halt meg. 

Véresen rászegezték hát egy deszkára,/ 

Miként Krisztust! Így feszítették Erdélyt 

is immár, és nem utoljára keresztre!/ és 

bevonszolták az erdôbe, hogy meghaljon 

magányosan. Napestig hallatszott, ahogy 

hörögve, rettentôen átkozta az oláho-

kat. Gelencze így tudta meg, hogy betört 

az ellenség Erdélybe!...” (Tormay Cécile: 

Bujdosó könyv) (A Sósmezô határátkelôtôl 

á t ,  a z  O j toz i  szoroson G e lencé ig 

Budapest-Dunabogdány a távolság. Miket 

mûvelhettek az ilyen hordák  Kézdiszék 

falvaiban, amik örökre titkok marad-

nak?!) „…a betörô románok megszáll-

ták Csíkszeredát is. Hat hét alatt kifosz-

tották…majd kivonulásukkor felgyújtot-

ták. Október 11.-i kitakarodásuk után 

az 1 héttel idelátogató IV. Károly király 

a 3701 lakosból csak 89-et talált a város-

ban.” „A Nagy-Homoród menti 14.szd.-i 

Oklándot,- amely ekkortájt a környék kul-

turális központja volt- (25 km.-re DK-re 

Székelyudvarhelytôl.)  gyönyörû könyvtá-

rával, olvasótermével együtt elpusztítot-

ták.” Sohasem derülnek ki az emberi tra-

gédiák, a meggyalázott nôkrôl, agyonvert 

öregekrôl, gyermekekrôl, az elorzott javak 

értékeirôl, a felperzselt búzamezôkrôl…

Ki/k /lesz/nek a felelôs/ök Isten elôtt, 

akik miatt  a Marosvásárhely elôtt /és más 

számtalan ismeretlen sírhant alatt nyug-

vókra/  lévô kicsiny magyar gyermek sír-

jára szeretteik már sohasem vihettek leg-

alább egy mezei virágcsokrot?! De vajon 

az azt követô évtizedek kitörölték véglege-

sen mind ezt a magyarok emlékezetébôl a 

Kárpát-medencében? Vagy mégsem?!

Források:” Székelyföld írásban és kép-

ben, Erdélyi ezredek a világháborúban, 

Háborús feljegyzések a görgényi ref.egy-

házmegyének az 1916. évi oláh betöréskor 

menekült egyházairól, 1917.”.

Ez az orvbetörés alapozta meg az ismét 

szerzôdésszegô románok ismételt betöré-

sét Erdélybe 1918. november 12.-én, dél-

után 1 órakor, a gyergyótölgyesi szoros-

ban, ami után az orvul, hadüzenet nél-

kül támadó, gyatrán felszerelt rabló, fosz-

togató, kiéhezett román „hadsereg”, kb. 

4-5 ezer fô, megkezdte Erdély látványos, a 

szövetséges franciákkal és másokkal támo-

gatott alattomos, semmilyen megállapo-

dást, szerzôdést be nem tartó, lopakodó 

területszerzô hadjáratát. Természetesen, 

az addig „összeverbuvált regulárissal.” De 

ez már egy másik történet. Csúnyább, szá-

munkra nézve végzetesen tragikusabb, 

mint az elôzô.

Az Erdélyért vívott nemzetvédô küzdel-

mekben az alábbi tahitótfalui katonák vet-

tek részt:

-Budai István (1877-1952?)  Lengyel-

országban egy géppuskás osztag parancs-

nokhelyettese volt, s innen helyezték 

át Erdélybe, 1916-ban. A tölgyesi har-

cokban megsebesült. (1916.nov.8 -12. 

Elviselhetetlen hidegben, sûrû hóesésben, 

éhezve küzdöttek. De gyôztek!) Nevével 

még találkozunk az 1918-as román betö-

réskor.

-Kovács Benjámin (1874-1955)  Az I. 

honv. gyalogezredben szolgált a szerb 

fronton,(Képeslapja Szabadkáról 1916.

okt.30.) majd 1917-ben a román front-

r a ,  E rdélybe ker ü lt ,  melyet  igazol  

Segesvárról,(1918.szept.20.), és Aradról 

(1918.nov.11.) küldött képeslapja. Ezeket 

megelôzôen Lengyelországban szolgált 

egy hadtáp zászlóalja 3.szakaszában, s 

innen  írt lapot kedves feleségének 1915.

november 14.-én. A kép Dobrowa város 

evangélikus templomát ábrázolja.

- id. Lengyel István (1865-1949) 1916. 

szept.13.-án orvosi papírral a marosvá-

sárhelyi kórházban volt. 1917.július 16.-

aug.15. között Alsószombatfalván tartóz-

kodott /Fogaras vármegye/. 1916 aug.9.-

szept.8. között az 1.szd. 4. szakaszába volt 

beosztva. 1917.jan.21.-tôl a román hadszín-

téren van március végéig. Az alábbi helye-

ket járta be Erdélyben: Felsôborgó, Jád, 

Beszterce, Szeretfalva, Magyaros, Bethlen, 

Dés, Bánffyhunyad, Kissebes, Csucsa, 

Királyhágó, Nagyvárad. 

- Nagyházú Lajos (1882-19 .. ) Erdély ben, 

a gyalui havasok táján rendfenntartóként 

szolgált.

- Rajos István (1879-1919.márc.7.) A szer-

biai hadszíntér után a román fronton har-

colt Erdélyben, ahol fogságba is esett. 

Onnan tért haza. 

- Repáczki Ferenc (1891-1971)  Megjárta 

Doberdót, a többi olasz frontot, majd az 

orosz harctérrôl a román frontra került.

- Szabó Miklós (1898-19..)  Az olasz és 

a román frontokon harcolva megsebesült.

- F. Szente János (1884-1917.) 1917.július 

14.-én esett el Erdélyben, a Fogaras várme-

gyei Alsószombatfalván.

- Verebes István (1891-1980) Ô tüzérnek 

vonult be Nagyváradra.

 

G. Szalai István, 2016. nyara

Jó hír – 

köszönet 

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 

egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-

fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 

vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 

A helyes megfejtést beküldôk minden 

hónapban ajándéksorsoláson vesznek 

részt. Júliusi számunkban a tahitótfalui 

katolikus templom karzat korlátja volt lát-

ható. Gratulálunk szerencsés nyertesünk-

nek, Németh Eszternek.

Vedd észre!

Jó hír, hogy az utcán elvesztett pénz-

tárcámat pénzzel, igazolványokkal együtt 

egy ismeretlen megtaláló bedobta a posta-

ládámba. Köszönet a becsületes megtalá-

lónak!

Antal László nyugdíjas
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Gyülekezetünk június 20-25. között ismét 

megrendezte immár hagyományos, nagy 

érdeklôdésre számot tartó napközis táborát 

a váci révi táborhelyen. Nagyon szeretjük ezt 

a helyet, mert miközben egy sajátos kis világ-

ba csöppenünk, nem kell érte órákon át utaz-

ni, és az éjjelt is otthon tölthetik a gyerekek. 

A helynek megvan a maga hangulata, amit 

felnôtt és gyerek egyaránt nagyon szeret: 

végre lehet kiabálni, futni, labdázni: a tér szin-

te végtelen. Ezért is nagy öröm, hogy az önkor-

mányzat jóvoltából minden esztendôben ott-

honra lelhet a táborunk a váci révnél.

A jelentkezéseknél ismét aggódtunk kicsit, 

mert a jelentkezôk csak jöttek-jöttek, de visz-

szautasítani senkit sem szerettünk volna. 90 

gyermek és naponta kb. 10-12 felnôtt volt 

együtt, úgyhogy minden helyet kihasznál-

tunk a délelôtti tanításokkor. Az udvaron ter-

mészetesen akár tízszer ennyien is elfértünk 

volna, de mivel egyházi a tábor, nem csak a 

szórakozás a kitûzött cél: számunkra nagyon 

fontosak a délelôtti foglalkozások is, melyeket 

csak a fôépületben tudunk kulturált formában 

megtartani. 

Délelôttönként Eszter könyvét vettük végig, 

amely az Ószövetség egyik történelmi ihletésû 

könyve. Eszter Perzsia királyának lett a felsé-

ge, amikor irigységbôl és gyûlöletbôl a király 

egyik elsô embere minden zsidó hívô kiirtásá-

ra hozatott törvényt. Isten Esztert – aki szin-

tén zsidó hívô volt – használta fel arra, hogy a 

királyt figyelmeztesse a készülô gonoszságra. 

Így Isten népe megmenekült, a gonoszt pedig 

utolérte a jogos büntetés. 

Összekeveredett világunkban ennek a 

könyvnek óriási az üzenete: Krisztusban a 

keresztyének is Isten választott népének tag-

jai, ezért is olvashatjuk az Ószövetséget is 

úgy, hogy minden lapja rólunk is szól. Így 

igaz ez a szabadítás is: akkor van megtarta-

tás, menekülés, ha felvállaljuk Istenünket, és 

nem szakítunk Vele csak azért, mert veszé-

lyes dolog Benne hinni, az Ô hívének lenni. 

Reménységünk, hogy a fiatalok megértették: 

ez itthon és most is igaz: az iskolai nehézsé-

gek idején, az élet próbáiban. Ha elfogadták, 

hogy a mindenkinél hatalmasabb Istenre min-

dig számíthatnak, akkor nem voltunk együtt 

hiába!

Noha a hét lelki részének egyszemélyi 

felelôse a lelkipásztor volt, igen népes csa-

pat vette vállára az összes többi teendôt. 

Nagyon hálásak vagyunk nekik, mert nél-

külük nem lehetett volna a hetet megtarta-

ni: az étel, ital mindig kéznél volt, tisztaság 

fogadott, a délutánokon mindig voltak érde-

kes kézmûves lehetôségek és sport. Évek óta 

hagyomány, hogy a gyerekek állatszeretetét 

is igyekszünk kielégíteni: az elsô évben egy 

híres kutya, Drazsé volt a vendégünk, tavaly 

madarászkört tartottunk minden nap, az idei 

évben pedig lovakkal találkozhattak az állat-

barátok. E helyrôl is köszönjük Csereklye 

Nórának, Fábián Csabának, Gubacsi Józsefnek 

és Tóth Lászlónak, akik mind gyülekezetünk 

tagjai, hogy az elsô szóra jöttek, hozták a lova-

ikat, és nagyon érdekes beszélgetés után min-

den érdeklôdô fel is pattanhatott a bemuta-

tott állatok nyergébe, vagy az általuk mozga-

tott kocsikra. A fiatalok nagyon boldogan áll-

ták körül a lovakat. 

A szolgálatban részt vállalt két délelôtt erejé-

ig gyülekezetünk azóta kinevezett segédlelké-

sze, Wollner István, aki e hónap közepétôl jövô 

júniusig fog közöttünk tartózkodni, és gyüle-

kezetünkben készül majd diplomája megszer-

zésére és az önálló lelkipásztori munkára. 

Nagyon sok anyagi természetû felajánlást is 

kaptunk, amelyeket nem tudunk hely szûke 

miatt felsorolni, de gyümölcsbôl, süteménybôl 

sem szenvedtünk hiányt, pedig ezek kizárólag 

felajánlásból érkeztek. Ugyancsak nagylelkû 

felajánlásból kaptuk meg a héten szükséges 

ásványvizet, melyet a Visegrádi Ásványvíz Kft. 

vezetôjének, Eôry Dénesnek ezúton is köszö-

nünk. De nagyon hálásak vagyunk a konyhai 

segítôknek, akik a forróságban is olyan fürgén 

gondoskodtak rólunk reggeltôl estig, mint-

ha zsenge tavasz lett volna. Köszönjük a kre-

atív kézmûves foglalkozásokat és a sportolási 

lehetôségeket is. Urunk kegyelme megôrzött 

bennünket a rossz idôtôl, a balesetektôl, áldott 

együttlétünk lehetett ismét. Jó emlékezni, de 

már várjuk a következôt! 

Júliusra is jutott különleges esemény, hiszen 

július 24-én 10 órától az Istentiszteletet a 

Magyar Rádió a mi templomunkból sugároz-

ta. Ez igen nagy megtiszteltetés egy közösség 

vezetôi és tagjai számára, hiszen egy évben 15 

alkalommal kerül sor református Istentisztelet 

közvetítésére, és ezek nagyjából fele a püspö-

ki-esperesi székhelyekrôl történik egyházunk 

gyakorlata szerint. Így tehát az, hogy hozzánk 

jöttek, nem volt magától értetôdô. 

Kiss Péter Ernô szerkesztô a bevezetôben 

megismertette a hallgatókkal gyülekezetünk 

történetét és mindennapjainak menetét. Így 

településünk híre nagyon sokfelé eljutott, e 

sorok írója még svájci magyar barátoktól is 

kapott köszönô szavakat. Aki szeretné meg-

hallgatni, megtalálja a felvételt gyülekeze-

tünk honlapján (tahitotfalu.reformatus.hu) az 

Igehirdetések menüpontban, ahol nemcsak 

hallgatható, hanem olvasható, kinyomtatható 

formában is rendelkezésre áll a prédikáció szö-

vege. Urunk tegye áldottá üzenetét mindnyá-

junk életében!

Isten áldását kéri a kedves Olvasóra:

Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Református gyülekezeti hírek
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Sikeres volt idén is a Halászléfôzô Verseny

A halász így mesél a 19. század néprajz-

tudósának, Herman Ottónak:

„Legelôször is tudni kell a víz tulajdon-

ságát; azután az alkalmatos halnak az ará-

nyát, azután a megtisztítást, azután a dara-

bolást, az egyforma megszíjjalást, azután a 

só mennyiségét, azután a hagymáét, pap-

rikáét – hát még a tûz igazgatását, a sod-

rást – mert kavarni a világért sem sza-

bad; s mindennek az azután-osztánnak a 

legfôbbjét: hogy mikor van készen az a 

halászlé, – mirôl lehet ezt megtudni?”

A jó halászlé titkát sokan tudják itt, 

Tahitótfaluban és a környékbéli települé-

seken. Igazolhatja ezt a sok-sok résztvevô 

és vendég, akik a 12. Halászléfôzô Verseny 

huszonhat pályamûvét ha nem is végig, de 

alaposan megkóstolták. 

A verseny szervezôje, a Tahitótfalui 

Tömegsport és Szabadidô Egyesület

biztosította a fôzéshez szükséges tûzifát 

és a 115 kilónyi halat a 26 nevezô számára, 

akik  fôként baráti társaságokból álló csa-

patok voltak.

A verseny résztvevôi fejenként két darab 

pontyot kaptak. Az öttagú szakmai zsûri 

a halászlé fôzôversenyeken alkalmazott 

minôsítô rendszer szerint, íz, illat, szín, 

állag, sûrûség és összbenyomás alapján 

értékelte az ételeket. A verseny gyôztese 

a pilisszentlászlói Hlatki László és Hlatki 

Ádám lett. A második helyet Puji Lajos, 

a harmadik helyet Wattai Árpád szerezte 

meg.

Béres Gabriella
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Az ötévente meghirdetésre kerülô isko-
la igazgatói állásra idén Zakar Ágnes 
pályázott sikeresen. Ezúton gratulálunk 
kinevezéséhez és kívánunk neki eredmé-
nyes munkát. Fogadják szeretettel olva-
sóink az új igazgatónô bemutatkozását.

Zakar Ágnes vagyok, magyar-törté-

nelem szakos általános iskolai tanár. 

1989-ben végeztem az ELTE tanárképzô 

fôiskolai karán. A tanítás iránti elkötele-

zettségemet jól mutatja, hogy a fôiskola 

utolsó évében már történelmet tanítottam 

8. évfolyamon egy angyalföldi iskolában. 

A rendszerváltás hajnalán érdekes élmény 

volt! Elsô munkahelyem helyszíneként 

Nagyszüleim és Édesapám szülôvárosát, 

Szentendrét választottam. A szentendrei 

Bajcsy-Zsilinszky Úti Általános Iskolában 

(mai Szent András Á ltalános Iskola) 

magyart, történelmet és angol nyelv-

vizsga birtokában angol nyelvet tanítot-

tam az iskola felsô tagozatában. 1993 és 

94 között angol nyelvtudásom fejleszté-

se érdekében az USA-ban dolgoztam és 

tanultam. Másfél évi kint tartózkodásom-

nak több mindent köszönhetek: a hazaté-

résem után itthon megszerzett felsôfokú 

angol nyelvvizsgámat, nyitottságomat a 

más kultúrák felé, a késôbbi munkámhoz 

a „magyar, mint idegen nyelv” tanításához 

szerzett elsô tapasztalataimat és végül, 

de nem utolsó sorban a férjemet, akit 

New Yorkban ismertem meg, és hazaté-

résünk után 1995-ben kötöttünk házassá-

got.  Szentendrén telepedtünk le, azóta is 

ott élünk a Bükkös-patak partján. Három 

gyermekünk van: Gergely, orvostanhall-

gató a SOTE-n, Zsuzsanna és Márton a 

Szentendrei Ferences Gimnázium tanulói.

1995-ös USA-ból való hazatérésem után 

15 évig tanítottam Budapesten a Magyar 

Nyelviskolában (Hungarian Language 

School) kül földieknek magyar nyel -

vet. 2002-tôl kapcsolódtam be a szent-

endrei közéletbe, megválasztottak helyi 

önkormányzati képviselônek. Azóta még 

háromszor indultam a helyi önkormányza-

ti választásokon, mindhárom alkalommal 

sikerrel, így 15. éve vagyok Szentendre 

Város Önkormányzatának képviselôje, 

nyolc évig vezettem az Oktatási és 

Kulturális Bizottságot.

2008-ban tértem vissza a közoktatás-

ba, amikor a szentendrei Izbégi Általános 

Iskolában helyezkedtem el, egészen mos-

tanáig ott tanítottam történelmet. 2014-

ben végeztem a BME-n, ahol megszerez-

tem a köznevelési vezetéshez nélkülözhe-

tetlen közoktatás vezetési és pedagógus 

szakvizsga diplomát. 

2016 -ban nem volt kérdés, hogy a 

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola veze-

tésére kiírt igazgatói pályázaton indulok. 

Nagy boldogság számomra, hogy ezen 

a gyönyörû településen egy ilyen szép 

iskolát vezethetek. Egyet ígérhetek min-

denkinek: mindent meg fogok tenni a 

tahitótfalui Pollack Mihály Iskola sikeré-

ért, és ehhez a célhoz kiváló partnerekre 

találtam már a 0. órában is a község veze-

tésében, az iskolai kollégákban, helyette-

sekben! Igazgatói pályázatomból szeret-

ném idézni az iskolavezetéssel kapcsolat-

ban hitvallásomat:

„A siker záloga a jó közösség! Az isko-

lai közösségbe beletartoznak elsôsorban 

az iskolában tanító tanárok, munkatár-

sak, a gyerekek és utoljára, de nem utolsó 

sorban a szülôk. Ezen három szereplônek 

a nagy közös „hajót” egyfelé kell vinnie, 

egyet kell értenie az iskolát érintô fôbb 

ügyekben, elvekben, és akkor a „hajó” 

repülhet, nincs akadály az elôtt, hogy egy 

jó, szerethetô, magas színvonalon tanító 

„ISKOLA”-ról beszéljünk.

A vitorlába befogható „háttérszél”, vagy-

is a fenntartó Tankerülettel és a mûködtetô 

önkormányzattal való együttmûködés 

pedig véleményem és tapasztalatom sze-

rint nagyban függ a jó kommunikációtól, 

és mivel minden szereplôt egy cél, „a sike-

res településen sikeres iskola” vezérel, úgy 

érzem, nem lesz gond! A helyes irányt kell 

kijelölni mindenkinek, és együttes erôvel, 

egy jó „kormányossal”, kitartóan töreked-

ni a közösen meghatározott cél eléréséért.

Ezekért és a közös célokért mindent 

meg fogok tenni igazgatóként.”

Zakar Ágnes 

iskola igazgató

Bemutatkozik iskolánk új igazgatója

Kedves szülôk és gyerekek!

A Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola tanévnyitó ünnepsé-
ge 2016. augusztus 31-én 18.00-kor 
lesz a Kossuth Lajos utcai fôépüle-
tünkben.

Szeretettel várunk minden kis- és 
nagyobb iskolást, a kedves szülôket 
és hozzátartozóikat!

Zakar Ágnes iskolaigazgató
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S Z Á R A Z 
T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2150,-Ft/q
Akác kugli 2550,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Forester Kft.
Szabó Zoltán

06 20 933 1945
06 26 385 549

1 5

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,Zsolnay 

és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, pati-

kai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fi zetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását.

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

                 

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

KULCSMÁSOLÁS 
DUNABOGDÁNYBAN 
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:

H, SZ, CS, P.: 8–17h
K.: 8–14h

Szombat: 8–13h

Apróhirdetés
Kiadó garzon lakóegység önálló kertkapcsolatú bejárattal egyedülálló kutyabarát bérlônek 
Tótfaluban. Tel.: 0620/460 5921.

Milyen eszközöket használnak a progra-

mozók? Hogyan gondolkodnak? Hogyan 

darabolják fel a kapott feladatot apróbb, már 

megoldható részekre?

Egy többszörösen kipróbált módszer alap-

ján közösen megírjuk a Fruit Ninja játékot 8 

apró lépésben, egyetlen nap alatt, és közben 

megtanuljuk a programozás alapjait.

Kell majd egy kis koordináta-geometria és 

fizika (kb. 7.-es anyag), de nem sok, nem kell 

megijedni, a hangsúly a programozáson lesz.

A fejlesztôeszköz és a tanfolyam ingye-

nes, az elkészült programodat hazaviheted, 

továbbfejlesztheted és menôzhetsz vele. 

Talán még a telefonodra is letöltheted.

Hozz laptopot és a végére hívd meg a szü-

leidet egy rövid bemutatóra!

Találkozunk a tahitótfalui Faluházban 

augusztus 12-én pénteken 8:30-kor. Ha sze-

retnél részt venni a programozói napon, 

jelentkezz a princzp@gmail.com-on vagy a 

30/619 4923-es számon Princz Péternél.

Egynapos, ingyenes progra-

mozó tanfolyam 14-18 éves 

gyerekeknek
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Számítógép
szerviz

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

1 6

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Kis Duna-ági kirándulóhajó menetrendje

Fiúk-lányok együtt ropták a táncot és forgatták a fakanalat a 

Faluházban egy héten át Bettenbuk Krisztina néptánc pedagó-

gus és Princzné Bérczi Krisztina kézmûves oktató segítségével. 

Jó kedvben és finom ízekben bôvelkedtünk, ahogy a képek is 

tanúsítják.

Június végén rendezték Balatonlellén a korcsoportos magyar 

sakkbajnokságot. Kovács Judit a 14 éves korosztályban vereség 

nélkül végzett az elsô helyen, így ô képviseli Magyarországot 

augusztus végén Prágában az Európa bajnokságon. Gratulálunk 

Juditnak és szurkolunk a további sikerekért!

Sirítsd meg, fordítsd meg! Kovács Judit újra 

magyar bajnok!
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Május végén ismét megrendezésre került az Eperfesztivál, 

és a megszokott módon annak társrendezvénye, az Eperart, 

melyet a Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület  szervezett. Ezen 

a komolyzenei esten a Faluház adott otthont a Hungarikum 

Együttes  „Rezgések” címû koncertjének.  Mûsorukban népdal-

feldogozásokat, zsoltárokat és saját dalokat  hallhattunk, a zené-

szek kérésére örömmel kapcsolódhattunk be a közös éneklésbe.

Július második hetében 16. alkalommal szervezte meg 

Egyesületünk a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hetet.

Csodás esteknek lehettek résztvevôi a programjainkat 

megtisztelôk: hétfôn a római katolikus templomban a furulyáé, 

fuvoláé,  orgonáé volt a fôszerep.

Kedden elôször kellett a változtatás jogával élnünk, hiszen a 

Szív Lelkiségi Központba meghirdetett pszaltérium est az elôadó 

betegsége miatt elmaradt, helyette a református templomban 

fuvola és orgona estet  hallhattunk..

Szerdán a református gyülekezeti terembe vártuk Csuja Imre 

színmûvészt, aki az általunk megszokott szerepbôl kilépve ked-

venc verseivel gondolkodtatta el a közönséget.  Elôadásának 

második felében Babits Mihály Jónás könyve címû versét adta elô 

egy báb segítségével. Rendkívüli és különleges irodalmi élmény-

ben lehetett részünk ezen az alkalmon.

Csütörtökön a baptista imaházban ária és dalest szórakoztat-

ta a közönséget.

Pénteken a Sziget Hangja Mûvészeti Hét Kórusának zárókon-

certjével fejeztük be a mûvészeti hetet, gregoriánok és zsoltár-

feldolgozások elôadásával. A tábor vezetôje ez évben is Rostetter 

Szilveszter karnagy, zeneszerzô, orgonamûvész volt. Ezúton is 

köszönjük részvételét, munkáját.

 

Ingyenes estjeinken adományokat  gyûjtöttünk a Tegyünk 

Együtt Tahitótfaluért Alapítvány kezdeményezésére elindított 

állandó helytörténeti kiállítás megvalósításához. Bevételünk 

82.500 Ft lett, melyet az augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünkön 

adunk át a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítványnak.

Szeretnénk köszönetet mondani programjaink létrejöttéért a 

− Nemzeti Együttmûködési Alapnak,

− Tahitótfalu Önkormányzatának és Dr. Sajtos Sándor polgár-

mester úrnak,

− a Tahitótfalui Református Gyülekezetnek, illetve Árvavölgyi 

Béla lelkipásztor úrnak,

− a tahitótfalui Római Katolikus gyülekezetnek és Erdôs Attila 

plébániai kormányzó úrnak,

− a Tahitótfalui Baptista gyülekezetnek és Steiner József lelkész 

úrnak,

− Béres Gabriella mûvelôdésszervezônek,

− Zsolti zöldségesnek (Tahitótfalu),

− Tahi Nonstop Vegyeskereskedésnek,

− Ági Virágnak (Tahitótfalu)

− Hagymási Rékának,

− Körösmezei Andrásnak,

− Horváth Dánielnek.

Horváthné Csörgô Andrea

Zenés és irodalmi nyári esték a Vox Insulae-val

A sárgarigó
A sárgarigó vagy régies nevén aranymálinkó szûkebb rokonságá-

nak egyetlen Európában is elôforduló faja, semmilyen más madár-

ral nem téveszthetô össze, hangja is jellegzetes. Hazánkban gya-

kori fészkelô. Az ember által átalakított élôhelyekhez jól alkalmaz-

kodott, állománya egész Európában stabil. Hurokvonuló: tavasszal 

nyugatabbi útvonalon érkezik vissza afrikai telelôhelyérôl, mint 

ahol ôsszel elvonult. Nagyon rövid ideig tartózkodik hazánkban, 

csak április-májusban érkezik meg, augusztusban pedig a madarak 

nagy része el is vonul. Hazánkban ligetes erdôkben költ, de falusi 

környezetben, tanyák körül, gyümölcsösökben, temetôkben, 

parkokban és telepített erdôkben is elôfordul. Jellegzetes fész-

két egy ágvillába építi, növényi szálakkal rögzíti. Fészekalja 3-5 

tojásból áll, a 14-16 napi tartó kotlásban mindkét szülô részt 

vesz. A fiókák 14-17 napos korukban elhagyják a fészket, a szülôk 

még ezután is sokáig 

etetik ôket. A lombko-

ronában élô rovarok-

ra vadásznak, a fiatal 

madarakat is ezzel ete-

tik. Megeszik azokat 

a szôrös hernyókat 

is, melyeknek kevés 

természetes ellensé-

ge van. Kiegészítésül 

lédús gyümölcsöket is 

fogyasztanak.

Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet

Velünk élnek, védjük ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói
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Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ – 
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, 
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028 
• FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 
• GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI 
RENDELÉS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, 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  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna-
kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, 
szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, 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, Vá ros háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-
ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig; Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, 
Telefon: 06-26/501-460; 501-461; 501-462; 501-463; 501-
464; 501-465; 501-467; 501-468; 501-469, Fax: 06-26/501-
466 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi 
út 12. munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon 
folyama tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. 
u. 17., tel.: 385-893 – Tahi tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 
• POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-
123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00– -
17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, 
péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: 
hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–
15.30; 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 – Szent-
endre, Kano nok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
end re, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, 
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – AHK Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 
8:00-20:00-ig, csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig. 
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉK-
SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-
ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
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 
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, 
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Folytatás az 1. oldalról

Népház programjai nyáron szünetel-
nek.

Községi Könyvtár: nyári szünet

Sportcsarnok állandó ingyenes prog-
ramja

Aerobic terem állandó programjai (tahitót-

falui sportpálya melletti sportöltözô) nyá-

ron szünetelnek.

Havonta egyszer önköltséges színházlá-

togatást szerve zünk, utazás bérelt busz-

szal történik. Az aktu ális elôadásról, a 

jegyekrôl és min den egyéb program-

ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 

5527.

Tahitótfalu augusztusi 

programjai
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