
Bírtokba vehették a gazdák és a vásárlók a 
felújított termelôi piacot

2018. tavaszán került kiírásra a Pest megye 
területén lévô termelôi piacok felújítására, illet-
ve építésére vonatkozó pályázat. Pest megye 
eddig kevés uniós forrást tudott lehívni, mert 
fejlettségébôl adódóan korlátozottan része-
sülhet pénzügyi forrásokból. A Kormány úgy-
nevezett kompenzációs program keretében 

lehetôséget adott különbözô Pest megyei fej-
lesztésekre. 2019. ôszén született arról kor-
mányzati döntés, hogy Tahitótfalu is 81 millió 
forintos támogatásban részesül, amihez 9 mil-
lió forintos önrészt tudtunk biztosítani. A beru-
házás az elmúlt év ôszén kezdôdött. Idén a jár-
ványügyi helyzet miatt kicsit megtorpant a kivi-
telezés, de az elmúlt hónapok intenzív munka-
végzésével sikerült a megadott határidôre befe-

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 1.

Dunakanyari körjárat 4.

Tahitótfalu hangja 

az Európai Parlamentben 5.

Emlékeztetés és emlékezés 6.

Fonogató 7.

Falusi teríték 13.
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(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Augusztus 15. IV. Szigeti Szántóverseny és Szakmai Nap. Részletek a 
plakátokon.
Augusztus 20. 17:00 Szent István és az új kenyér ünnepe. Helyszín: 
Faluház udvara. Részletek a plakátokon.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.): a programok a nyár folyamán szü-
netelnek.
Faluház (Szabadság út 1/a):

Hétfô kéthetente 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, 
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit 20/569 7507. A 
program a nyár folyamán szünetel.
Kosárfonó kör: havonta egy alkalommal a részt venni szándékozók-
kal elôre egyeztetett napon 16:00-20:00-ig. Érdeklôdni, bejelentkezni a 
0630/337 5527-es telefonszámon lehet.
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Folytatás a 4. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai

A Képviselô-testület 2020. július 
14-én tartotta a veszélyhelyzet meg-
szüntetését követô elsô ülését, melyrôl 
Csörgô Mihály alpolgármester hiány-
zott. Hiányzását elôre jelezte. 

Az elsô napirendi pontban a kép-
viselô-testület tájékoztatót hallga-
tott meg a Tahitótfalui Óvodák, Mini 
Bölcsôde és Konyha, valamint a Tahitót-
falui Közös Önkormányzati Hivatal 
veszélyhelyzet alatti mûködésérôl, 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek
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jezni az építkezést. 2020. július 18-án 
10 órakor ünnepélyes keretek között 
átadtuk a Hídfô Termelôi Piacot. Pest 
Megye Közgyûlésének elnöke Szabó 
István tartott ünnepi beszédet, majd 
ezt követôen magam is köszöntöttem a 
megjelent vendégeket, vásárlókat, áru-
sítókat. Köszöntômben hangsúlyoztam, 
hogy Tahitótfalu ismét bizonyított, és a 
járványügyi helyzet ellenére határidôre, 
megfelelô igényességgel be tudta fejezni a 
beruházást. Kiemeltem, hogy Tahitótfalu 
szeretne ismét bizonyítani! Szeretnénk 
megépíteni az egészségházat, ami nem-
csak Tahitótfalu, hanem a környezô tele-
pülések egészségügyi ellátását is maga-
sabb szintre emelhetné. Másik bizonyítá-
si területként nagy reményeket fûzünk 
a mintegy 460 millió forintos, négy cso-
portszoba megépítését feltételezô pályá-

zatunk sikeres elbírálásában. A köszöntôk 
elhangzása után átvágásra került a piac 
megnyitását szimbolizáló nemzeti sza-
lagunk. Néhány hét tapasztalata alapján 
azt látjuk, hogy a lakók, illetve a helyi 
termelôk jó hangulatban vették birtokba 
az új közösségi teret, termelôi piacunkat. 

Sportpark telepítése
A Kormány a Nemzeti Szabadidôs-

Egészség Sportpark program 2016-2020 
közötti idôszakra vonatkozó koncepciójá-
nak keretében Önkormányzatunk pályá-
zatot nyújtott be, amiben megjelöltük 
azt a helyszínt, ahol sikeres elbírálás ese-
tén a sporteszközöket telepíteni szeret-
nénk. Ez a helyszín pedig nem más, mint 
a szigeti településrészen lévô szabadidô 
park. A pályázat IV. üteme kifejezetten 
azokat a településeket kívánta elônyben 

részesíteni, akik korábban ugyan benyúj-
tották a pályázatukat, de nem részesül-
tek támogatásban, illetve a Magyar Falu 
Program keretén belül sem sikerült ered-
ményesen pályázniuk. A 2020. július 

14-én kézhez kapott levélben az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma Sportért 
felelôs államtitkára Dr. Szabó Tünde arról 
tájékoztatott, hogy Tahitótfalu község a 
Nemzeti Szabadidôs-Egészség Sportpark 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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program IV. ütemében támogatásban 
részesült, amelynek köszönhetôen a 
közeljövôben egy darab „B” típusú sport-
park fog településünkön megvalósulni. 
A Kormány döntése alapján a Beruházási 
Mûszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt. (mint beruházási 
ügynökség) fogja megépíteni a sportpar-
kot. A sportpark telepítésével egyidejûleg 
a Képviselô-testület úgy döntött, hogy 
a gyermek játszóeszközöket is felújít-
ja. Kihelyezésre kerül egy darab kéttor-
nyú csúszda, egy darab lengôhinta és egy 

darab libikóka. A fentiekkel összhangban 
a sportpark kerítése és kapui is felújítás-
ra kerülnek. Az állagmegóvás érdekében 
prevenciós szándékkal már korábban 
térfigyelô kamerát telepítettünk. A sport-
park komplex felújításába szeretnénk 
bevonni a helyi vállalkozókat, civil szer-

vezeteket, családokat és magánszemélye-
ket. Erre vonatkozó felkérésemet hama-
rosan eljuttatom az érintettekhez. Ezúton 
is kérek mindenkit, aki támogatni kívánja 
munkánkat, telefonon vagy e-mail útján 
regisztráljon a falugondnokságon. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Papp Alíz 2020.07.01.
Gallé Vince 2020.07.05.
Száki Minóna Emma 2020.07.14.
Koller Anna 2020.07.15.
Polgári Boglárka 2020.07.16.
A júliusi számban tévesen megjelent név helye-
sen: Illés-Barabási Vincent, 2020.06.04.
A hibáért elnézést kérünk.
Házasságot kötöttek:
Heves Szabina – Dalmy Norbert 
Bécs Eszter Zsófia – Diósi István
Erdôs Hajnalka – Vass Péter
Elhunytak: 
Valcz József – Vörösmarty u. – élt: 65 évet
Petrik Józsefné – Zrínyi u. – élt: 61 évet
Horváth József – Ady Endre út, élt: 48 évet

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórája a nyár folyamán szü-
netel.

Telefonos elérhetôség: 0036 30/9601-230.Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal, Tahitótfalu 
Község Önkormányzata Képviselô -
testülete 10/2020. (VII14.) rendeletének 
megfelelôen 2020. augusztus 17-tôl 2020. 
augusztus 29-ig igazgatási szünetet tart,
mely idô alatt az ügyfélfogadás szünetel, 
csak ügyeletet tartunk.
A rendkívüli események, ügyek kezelése 
biztosított ezen idô alatt is.
Anyakönyv, hagyaték: Bihariné Klimó 
Erzsébet, +36 (30) 369-6039

Adóügyek: Balláné Karnevál Magdolna
+36 (30) 380-4622
Földügy, hirdetmény: Ványi Ágnes,
+36 (26) 387 - 123 
Birtokvédelem: Takács Ágnes,
+36 (30) 294 8077
Pénzügy: +36 (30) 380-3617

Elsô ügyfélfogadási nap:
2020. augusztus 31. 

Tisztelettel

Eôryné Dr. Mezei Orsolya s.k. jegyzô

Képviselôi 
fogadóóra

Igazgatási szünet

Kedves Olvasóink!

A könyvtár a nyári szünet ideje alatt 
zárva tart. Nyitás szeptemberben.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 
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Szentkirályi Alexandra Kormányszóvivô 
Asszony, Dr. Völner Pál Államtitkár úr, 
mint a térség országgyûlési képviselôje, 
és Spányik Gábor úr, a MAHART PassNave 
Kft. ügyvezetôje örömmel jelenti be a 
nagy sikerû dunakanyari körjárathoz kap-
csolódó két új hajójárat indulását.
A MAHART PassNave Kft., mint többségi 
állami tulajdonban lévô társaság, a vonat-
pótló hajójárat sikerein felbuzdulva indí-
totta el dunakanyari hop-on hop-off jára-
tát, mely Visegrád-Nagymaros-Zebegény-
Dömös-Nagymaros-Visegrád útvonalon 
közlekedik.
A járat népszerûségét látva indokolttá vált 
további lehetôségek bekapcsolása a hajó-
zásba. Ez alapján örömmel jelentjük be, 
hogy kapcsolódó körjáratot kapcsolunk a 
nagy sikerrel mûködô Hop-on hop-off, vala-
mint a menetrendi szentendrei járathoz.
Az Esztergom és Zebegény között köz-
lekedô új járat péntek, szombat és vasár-
napi napokon, naponta két alkalommal 
közlekedik, és Zebegényben lehetôséget 
biztosít a dunakanyari Hop-on hop-off 
járatra történô átszállásra. A járat e hét 
péntektôl várja utasainkat.
A másik menetrendi újdonság Szentendre-
Leányfalu-Tahitótfalu-Visegrád útvona-
lon közlekedik a nagyobb távolság miatt 
napi egyszer péntek, szombat és vasárna-
pi napokon, mely szintén e hét pénteken 
indul.
Jegyár: egységesen 500,-Ft/fô/nap, kerék-
pár 200,-Ft/db
Hajózzanak velünk, várjuk Önöket a 
fedélzeten!
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Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrá-

zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk 
minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Augusztusi 
számunkban a Bajcsy Zs. utcai iskolaudvart az étkezô udvará-
val összekötô fahíd részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Gajdos Nimródnak.

Folytatás az 1. oldalról
Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30, szerda 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30. A 
járványhelyzet miatt a helyszín változhat, bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00, csütörtök 11:00-12:00. Érd.: Csicskár-
Miátovics Krisztina 30/5312024.         Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
A járványhelyzet miatt a helyszín változhat. Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Fitness workout: kedd, csütörtök 19:00-20:00. Bejelentkezés: Szûcs Kata 
30/3220584.
Judo: kedd, csütörtök 17:00-18:30. Érd.: Batári Csongor 70/9318670.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
a programok a nyár folyamán szünetelnek.
Pollack Mihály Emlékszoba (Béke út 14.)
A kiállítás bejelentkezés alapján látogatható: 0630/337 5527. Belépés ingyenes.
Terembérlési lehetôségekrôl érdek lôdni az alábbi elérhetôségeken 
lehet: Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, Faluház: Béres 
Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika 70/369 0098. 
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról 
érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Tahitótfalu augusztusi programjai
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Folytatás az 1. oldalról
valamint a polgármesteri hatáskörben 
hozott határozatokról, rendeletrôl. Ezt 
követôen rendelkezett a Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatalnál, a 
Tahitótfalui Község Önkormányzatánál, 
továbbá az önkormányzat valamennyi 
intézményénél foglalkoztatottak részére 
a 2020. költségvetési évben elôirányzott 
béren kívüli juttatások elsô féléves 
kifizetésérôl. 

A második, illetve harmadik napirend 
során elfogadta a képviselô-testület az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésé-
nek II. félévi módosításáról szóló 7/2020. 
(VII.15.), valamint a 2019. évi költségve-
tés végrehajtásáról szóló 8/2020. (VII.15.) 
önkormányzati rendeletet. 

Következô döntésével a képviselô-
testület jóváhagyta a 2019. évre vonat-
kozó éves ellenôrzési jelentést, melyet a 
SZAKH-ÉRTELEM 2006 BT. készített. 

Ezt követôen a képviselô-testület meg-
alkotta a helyi népszavazás kezdeménye-
zéséhez szükséges választópolgárok szá-
máról szóló 9/2020. (VII.15.) önkormány-
zati rendeletét, majd a 10/2020. (VII.15.) 
rendeletben döntött a közigazgatási szü-
net elrendelésérôl a Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatalban. E rendelet-
nek megfelelôen 2020. augusztus 17-tôl, 
2020. augusztus 29-ig a Polgármesteri 

Hivatalban az igazgatási szünet ideje alatt 
az ügyfélfogadás szünetelni fog, csak 
ügyelet lesz. 

A következô napirendi pontban a 
képviselô-testület a Dunakanyari Család- 
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás 2020. június 24 -ei ü lésén 
hozott határozatait hagyta jóvá. Ennek 
megfelelôen támogatta a Társulás 2019. 
évi költségvetésének II. félévi módosítá-
sát, valamint a 2019. évi költségvetés vég-
rehajtásáról szóló beszámolót, a Társulás 
2020. évi költségvetésének módosítását, 
továbbá a társulási megállapodás módosí-
tását a határozatok írásbeli szavazás útján 
történô meghozatalának módjára vonat-
kozóan, majd a társulási ülésen történô 
helyettesítés lehetôségét. 

Bánáti Anita óvodavezetô tájékozta-
tását követôen a képviselô-testület úgy 
döntött, hogy a Tahitótfaluban élô sajá-
tos nevelési igényû óvodáskorú gyer-
mekek részleges integráció keretében 
történô ellátása érdekében megvizs-
gálja az együttmûködés lehetôségét a 
2021/2020 tanévtôl kezdôdôen a szent-
endrei Bárczi Gusztáv Általános Iskolával. 
E szerzôdés elôkészítésére felkérte az 
intézményvezetôt, a polgármestert vala-
mint a jegyzôt. 

A Bizottságok beszámolója napirend-
ben a képviselô-testület Vaczó Zoltán 

bizottsági elnök beszámolóját hal l -
gatta meg a 2020. július 13-án tartott 
Kulturális Bizottsági ülésen történtekrôl. 
A Bizottság javaslatát a Tahitótfalu Község 
Díszpolgára, valamint a Tahitótfaluért 
Emlékérem adományozására vonatko-
zóan a képviselô-testület egyhangúlag 
támogatta. 

Schottner Jánosné bizottsági elnök 
tájékoztatta a képviselô-testületet, hogy 
a koronavírus ideje alatt a Szociális 
Bizottság ülései felfüggesztésre kerültek, 
a Bizottság elnökének javaslatára hozott 
döntéseket a Polgármester saját hatáskör-
ben kiadmányozta.

Ezt követôen Tulajdoni ügyek napi-
rend során a képviselô-testület több 
önkormányzati tulajdonban lévô ingatlan 
lehetséges értékesítésérôl tárgyalt, majd 
lemondott a 1375 hrsz.-ú, valamint a 1376 
hrsz.-ú ingatlanok elôvásárlási jogáról, 
illetve támogatta, hogy a 2620/3 hrsz-ú 
út, a Leander köz elnevezést kapja. 

A zárt ülést követôen a képviselô-
testület támogatta a Magyarország 2020. 
évi költségvetésérôl szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján 
a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgálta-
tási támogatás tárgyában kiírt pályázat-
ra Tahitótfalu támogatási kérelmének 
benyújtását. 

 

Önkormányzati hírek

Karácsony Ádám tahitótfalui képviselô az 
EU tisztalevegô-politikájával kapcsolatban 
szólalt fel a Régiók Európai Bizottságának 
plenáris ülésén Brüsszelben.

Bár Tahitótfalu és Brüsszel között több 
mint 1100 kilométer a távolság, és a világ-
ra való kihatásukban jelentôs a különbség, a 
dunakanyari, globális tekintetben kisméretû 
falunak a hangja elhallik Belgium fôvárosáig.  
Karácsony Ádám helyi képviselô ugyan-
is a Régiók Európai Bizottságának tagjaként 
már több alkalommal lehetôséget kapott a 
felszólalásra az Európai Unió tanácsadó és 
véleményezô szervezetének plenáris ülésén.

Karácsony Ádám mûszaki szakirányon 
szerzett diplomát, és már gimnáziumi évei 
alatt elkezdett a közügyekkel foglalkozni. 
Elôször 2006-tól egy perióduson keresztül 
volt képviselô Tahitótfaluban, majd 8 évvel 
késôbb ismét jelöltette magát a pozíció-
ra. Mindeközben tagja, majd 4 éven keresz-
tül alelnöke volt a Fidelitas nevû ifjúsági 
politikai szervezetnek. Ez idô alatt keltet-

te fel érdeklôdését a külpolitika. Második 
képviselô-testületi tagságával egy idôben 
képviselô lett Pest Megye Közgyûlésében 
is, illetve 2015-tôl pót-, idéntôl pedig ren-
des tagként tevékenykedik a Régiók Európai 
Bizottságában.

A Régiók Európai Bizottságát az Európai 
Unió 27 tagállamának 329 helyi, illetve regi-
onális képviselôje alkotja. Az tanácsadó szer-
vezeten keresztül a régiók és a települé-
sek lakossága hivatalosan is beleszólhat az 
uniós döntéshozatalba. A bizottság tagjai 
olyan képviselôk, akik a legközelebb állnak 
a választópolgárokhoz, akik nap mint nap 
találkoznak, kapcsolatban vannak velük, és 
így a szervezet által kifejezésre tudják juttat-
ni javaslataikat, valamint véleményüket azok-
kal az uniós jogszabályokkal kapcsolatban, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az általuk 
képviselt régiók életét. Magyarországnak 12 
tagja van a bizottságban.

Karácsony Ádám eddig háromszor készí-
tett véleményezést, majd tartott elôadást 

az adott témában a bizottság plenáris ülé-
sén. Elôször az „A növekedés és a kohézió 
elômozdítása az EU határrégióiban” címmel 
egy határmenti kérdésekkel foglalkozó anya-
got készített elô, majd az „A Kreatív Európa 
program és az új európai kulturális menet-
rend” kapcsán kulturális témakörben fogal-
mazott meg állásfoglalást. 

Ezúttal egy számára is kiemelt jelentôségû, 
ugyanakkor globális szintû problémát vizs-
gált. A levegôszennyezésre és a környezet-
védelem fontosságára hívta fel a figyelmet, 
illetve ezek megoldására vonatkozóan tett 
javaslatokat. 

Folytatás a 6. oldalon

Tahitótfalu hangja az 
Európai Parlamentben
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Ha augusztus, akkor az örök augusztus… 
Egy, a legelsô augusztus 20. Országalapító 
István királyunk örök tisztelete okán. – A 
további néhány emlékeztetô sor csupán 
utalásszerûen, mégis egy másik 20. száza-
di történelmi eseményünket idézi: 1940. 
augusztus 30-át, amikor is a II. Bécsi dön-
téssel hazatért Észak-Erdély, a Székelyföld, 
mintegy 43.591 nkm 2.185.846 lakos-
sal.(részletek: KT. 2018. júl.-aug. számai) 
Amiért ezt is idézem: az, hogy ezt se feled-
jük soha!

Emlékezésünk viszont megidézni kíván-
ja a már hadban álló, s 1942 nyarától a 
Donnál küzdô magyar királyi 2. hadsereg, 
s az egész ország egyik tragikus eseményét: 
Horthy István tartalékos repülôfôhadnagy 
1942. augusztus 20-án, reggel 5 óra 7 perc-
kor bekövetkezett, sok értetlenség, valóság 
és téves megítélések övezte tragikus halálát. 
Ezen emlékezésben én csak utalásszerûen 
említem ez utóbbiak közé tartozókat.

- Horthy István 1942. május 1-én vonult be 
az 1/1-es vadászrepülô századhoz, s vonult 
ki a keleti frontra. Tekintve, hogy 1942. feb-
ruár 19-én kormányzó helyettessé nevezték 
ki, érthetô volt a személyét övezô hivatalos 
aggodalom, óvatosság… Személyre szóló 
parancs volt érvényben, miszerint Ô sem-
milyen körülmények között nem vethetô be 
a Don, szovjetek által megszállt bal partján. 
(Ennek ellenére, ô mégis többször megszeg-
te ezt a parancsot.) Az Ô végzetes napja, 
augusztus 20-ig az osztály 5 gépet, és 3 piló-
tát vesztett. Viszont 8 légi gyôzelmet ara-
tott, melyben az addig 24 bevetésen részt 
vevô kormányzó helyettes is lelôtt egy szov-
jet vadászgépet. Augusztus 19. elôtt egy un. 
legmagasabb rendû parancs tiltotta meg 
további bevetéseit, amit nem tudtak neki 
kiközvetíteni, mert 20-án, reggel 5 óra 7 
percre már felszállási parancsa volt érvény-
ben. Ez lett volna a 25., egyben búcsúrepü-
lése. Azt mondta, ezt még teljesíti, s felszállt. 
Alig néhány perc múlva tûzgömbként rob-
bant föl. Elôtte rakétajelzéssel vészhelyzetet 
jelzett. Hôsi halált halt!

Haláláról, tragédiájáról több elmélet látott 

napvilágot: - A „Héja” instabil mivoltát emlí-
tették egyfelôl, és az Ô állítólagos tapaszta-
latlanságát. (Igaz, sportgéppel, mint a MÁV 
vezérigazgatója egyedül elrepült az indi-
ai Bombaybe üzleti útra, de nászútjukat is 
az általa vezetett gépen tették meg a Közel-
Kelet s Afrika országaiba.)- Egyes források 
szerint, pár napig a „baleset” elôtt a rep-
tér sarkában volt egy német katonai sátor, 
aminek lakói az esemény után nyomtala-
nul eltûntek. Az is elôfordult, hogy német 
gépek háromszor támadtak rá „tévedésbôl.”

A német indítékoknak az is betudható, 
hogy Horthy István és édesapja sem akarták 
maradéktalanul kiszolgáltatni az országot 
a náci törekvéseknek, igyekeztek elhajolni 
a végzetesnek látszó német csapások elôl. 
Továbbá, mindketten részrehajlást tanúsítot-
tak a fasiszta Németország által végsô megol-
dásra ítélt zsidók iránt. Mind ezek elégsége-
sek voltak ahhoz, hogy a németek megállít-
sák a háborús kötelékbôl kilépni szándéko-
zó, az angolszászokkal kapcsolatokat keresô 
magyar törekvéseket. A kormányzót megfe-
nyegették fia esetleges kiiktatásával is. A fia-
tal házas Horthyt lehallgatták a keleti fron-
ton, a vele pár napot töltô, ápolónôként szol-
gáló feleségével. A kortárs pilóták azt gya-
nították, hogy a kormányzó helyettes gépe 
nem véletlenül zuhant le, sokkal inkább 
politikai provokációt sejtettek az esemény 
mögött. Felesége meggyôzôdésszerûen a 
németeknek tulajdonította férje halálát. 
Elutasította Hitlert, amikor az részvétláto-
gatást akart tenni nála! (Augusztus 20-án 
az idôs, 75 éves kormányzó gyalog ment a 
Palotából a Mátyás templomba a szokásos 
20-i körmenet résztvevôjeként. Nem sok-
kal a templom elôtt kapta a miniszterelnök 
a tragédia hírét, amit kíméletbôl a templo-
mi ceremónia elôtt nem közölt a kormány-
zóval. Amikor pedig tudatta: Horthy Miklós 
kétszer is eszméletét vesztette.)

Most pedig lássuk, miként emlékezett 
ezekre Kristóf János (84) (Tahi, 2020. feb-
ruár 19., akinek köszönet a közlésért) volt 
munkatársa,  Márkus József, Horthy István 
repülôgépének egyik szerelôje: Augusztus 

20-án  a magyar pilótáknak kora reggel 
kötelékben kellett volna felszállniok. Azon 
a reggelen egy ôrnagy volt a parancsnokuk. 
A kormányzó helyettes mindenképpen fel 
akart szállni, és háromszor játszódott le az 
a szópárbaj, miszerint Ô „Adjatok gépet!” 
követelt, s amit a parancsnok nem teljesí-
tett. Ekkor Horthy István kormányzó helyet-
tesi pozíciójára hivatkozott, adjanak gépet 
neki! A szerelôk, köztük Márkus József azt 
látták, hogy nem sokkal a felszállás után az 
orrnehéz Héjja  balra dûlt, és „lecsúszott” az 
alacsony repülési magasságból A szerelôk 
úgy ítélték meg, hogy a gép nem érte el a 
kellô sebességet, érthetetlen oknál fogva 
balra dûlt, így zuhant le.(Ámbár ez lehe-
tett titkos machináció is…) Márkus József 
így látta, hallotta azt, ami történt. (Kristóf 
Jánosék a Ganz-Mávagban dolgoztak. A tör-
ténetet ott hallotta kollégájától 1958-ban.)

[Horthy István 1904. december 9-én 
született. 1928-ban gépészmérnöki diplo-
mát szerzett, majd a MÁVAG gyárban dol-
gozott. 1938-tól lett a cég vezérigazgató-
ja. Tervezôcsoportjával sok neves fejlesz-
tést hajtott végre, köztük a híres 424-es 
gôzmozdonyéban is Korábban dolgozott 
a detroiti Ford-mûvekben is. Ifjú katonai 
növendék korától végigcsinálta a pilótakép-
zés-, és szolgálat minden fázisát. Szerényen 
élt, nem engedett meg kivételezést magá-
val szemben. Ki is vívta bajtársai osztatlan 
megbecsülését. (Helytállónak mondják, ami 
valóság volt: augusztus 19-én, annak ellené-
re, hogy 20-án István nap van, sem ivott sze-
szes italt.)]

Ha tehát augusztus: emlékezzünk az 
államalapítóra, a visszatért Észak-Erdélyre, 
s a hazáért hôsi halált halt Horthy Istvánra, 
és vele, a keleti fronton elesett magyar kato-
nára is!

„És nem jô tábori levél, Nem mesél a 
nyírfakéreg. Anyák szeme könnyben úszik, 
Gyászruhában feleségek. Apa nélkül nô a 
gyermek.    Nekünk csak emlékeznünk kell, 
Megköveteli a hála! Hazáért adták életüket, 
Égjen érettük gyertya… s az örök mécses 
lángja!”   G. Szalai István, 2020. augusztus

Emlékeztetés, és emlékezés…

Folytatás az 5. oldalról
A Greendeal, azaz az Európai zöld meg-

ál lapodás keretében az Európai Unió 
jövôre három környezetvédelmi stratégi-
át készít a tiszta levegôvel, a tiszta talaj-
jal, valamint a tiszta vízzel kapcsolatban. 
Ezzel összefüggésben vizsgálta Karácsony 
Ádám az EU tisztalevegô-politikáját, és a 
szennyezôanyag-mentességre vonatkozó 
célkitûzését. A képviselô kiemelte, ma már 
nem az ipari, hanem a lakossági felhaszná-
lók miatti levegôszennyezés a legjelentôsebb 
mértékû világszerte. Ezt a közlekedô esz-

közök káros kibocsátása mellett, a rossz 
minôségû tüzelôanyag és a kerti hulladékok 
elégetésének magas koncentrátuma okozza. 
Hazánkban a lakossági légszennyezést pró-
bálja mérsékelni az a parlamenti döntés is, 
amely Magyarország teljes területén jövô év 
január elsejétôl betiltja az avar és kerti hul-
ladékok elégetését. Karácsony Ádám hang-
súlyozta, egy nagy kupac avar eltüzelésével 
egy egész település levegôjét szennyezi be az 
égetô.

A képviselô szerint a lakosság környezet-
tudatosságának kialakulásához elsôsorban 

szemléletváltásra van szükség, ugyanakkor 
az önkormányzatoknak továbbra is technikai 
eszközökkel kell elôsegíteniük a kerti hulla-
dékok kezelésének megoldását. Tahitótfalu 
esetében ilyen például a rendszeres zöldhul-
ladék-elszállítás és a komposztáló ládákhoz 
való kedvezményes hozzájutás. 

Karácsony Ádám legközelebb a demográ-
fia témakörében készít elô jelentést, amely-
nek elôadása várhatóan ôsszel lesz az Európai 
Parlamentben.

Rudolf Eszter
Danubia Televízió
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A kosárfonás ôsidôk óta ismert mester-
ség. A vesszôhajlításra a vadon élô kosárfûz 
és a szürke fûz a legalkalmasabb, így a vizek 
menti területeken volt e mesterség a legel-
terjedtebb, elsôsorban a halászok között. 
Tanítómestereik a fészekrakó madarak vol-
tak. A földmûveléssel és állattenyésztés-
sel foglalkozó emberek körében is gyako-
ri foglalatosság volt a kosárfonás: kerítést, 
karámot, tyúkültetô kosarat, méhkasokat, 
kocsi kasokat, szedôedényeket, termény-
tárolót, szüretelôkosarakat, fáskosarat, 
szeneskosarat, seprût, kisbútorokat készítet-
tek. A háború alatt még koporsókat is fon-
tak. A szükséges szerszámokat, mint a vágó-
, tisztítókést, metszôollót, ülôkét, kaspadot, 
állványt, válogató lécet maguk el tudták 
készíteni.

Egy kosár elkészítését számos munkafo-
lyamat elôzi meg. A begyûjtött vesszôt 6-8 
órai fôzés után hántolják vagy hántolatlanul 
hagyják, majd szárítják. Az így elôkészített 
vesszôt akár 10 évig is lehet tárolni. Ezek 
után lehet nekilátni a kosár megfonásá-

nak, aminek fortélyait Horváth Kata kosár-
fonó mestertôl tanulhatják az érdeklôdô 
kezdô és gyakorlott fonogatók a Faluházban 
havonta egy-két alkalommal elôre egyez-

tetett idôpontokban. További részletekrôl 
a 0630/337 5527-es telefonszámon adunk 
tájékoztatást.

Béres Gabriella

Fonogató
Kosárfonó Kör a Faluházban
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Sárkányhajós diákcsapatunk az elmúlt évek-
ben sok szép sikert aratott. Ezzel országszerte 
öregbítette Tahitótfalu hírnevét. A versenye-
ken számoltak csapatunkkal, köszönhetô ez a 
kitartó edzésmunkának, valamint a jó felkészí-
tésnek Szabó Gábor edzô részérôl.

A tanév végén a csapat tagjai elballagtak 
iskolánkból, így már kicsit nehezebb össze-
tartani a csapatot. A tavaszi szezonra több 
jelentôs verseny szerepelt a terveink között. 
Sikerült megnyerni több támogatót a csa-
pat mellé, ami nagyban segítette volna a ver-
senyzést. Március elején megkezdôdtek a 
felkészítô edzések, viszont a kialakult helyzet 
mindent átrendezett legnagyobb sajnálatunk-
ra. Jó formában lévô csapatunktól szép ered-
ményeket vártunk. A versenyeket eltörölték, 
mindössze egyet tettek át ôszre. Ha sikerül 

és minden összejön, akkor ezen a gyôri ver-
senyen el tudunk indulni. Edzéseinket is csak 
június végén tudtuk újra kezdeni. 

Más sportágak sportolói is más kihívá-
sok után néztek ebben a lehetetlen helyzet-
ben. Csapatunk június közepén körbe evez-
te és körbe biciklizte a Velencei-tavat. Ezután 
a Szentendrei-sziget körbe evezését tûztük ki 
célul. Július 6-8. között 18 fô részvételével a 
három nap alatt száz kilométert eveztünk 
bérelt kenukkal, teljesítve ezzel a „marato-
ni” távot. Esztergomból indultunk, majd a szi-
getcsúcs elérése után indult a szigetkerülés. 
Komoly erôt és mentális valamint fizikai kitar-
tást követelt meg mindenkitôl a táv leküzdé-
se. A szép táj, a közös evezés, a jó hangulat és 
a természetben való táborozás mindenkit kár-
pótolt. Feledhetetlen élmény marad ez min-
denki számára, büszkék lehetnek magukra a 
gyerekek. Köszönjük a segítôk 
munkáját valamint Szabó Gábor 
segítségét a túravezetés során.

Támogatóink anyagi hozzá-
járulásával valósulhatott meg a 
túra, köszönet érte! Ezen felül 
a Szigeti Sárkányok Egyesület 
június végén vásárolt egy új sár-
kányhajót. A hajó megvásárlását 
támogatóink pénzébôl jelentôs 
összeggel tudtuk támogatni. 

Bár Szabó Gábor sajnálatos módon egyelôre 
nem tudta vállalni tovább csapatunk edzé-
sét, a hajó megvásárlásával a gyerekek edzé-
sei tovább folytatódhatnak. A nyári szünetben 
a gyerekek számára az edzések teljesen ingye-
nesek, ôsztôl a régi csapat mellett a kisebb 
korosztály képzése is elkezdôdik.

Még egyszer köszönet támogatóinknak: 
Papp László és a Tetôtár Kft., akik a csapat 

pólóit finanszírozták. 
Csereklye Ferenc és a Cserker Kft., Trybek 

Balázs, Szimilkó Sándor, Bartis Lóránd, 
Csizmadi Csaba és a Vasis Kft., Bakay-Szép 
Lenke, Tahitótfalui Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány.

A jövôbeni versenyeken szép eredmények-
kel szeretnénk meghálálni a sok támogatást!

Fábián Csaba

A hosszú tél után a várva várt tava-
szi vízre szállás sajnos igen megkésett a  
COVID-19  járvány miatt csapatunk szá-
mára is. Júniusban kezdôdhettek meg 
a közös edzések, evezések. A karantén 
idôszak alatt, mindenkinek hiányoztak a 
közösségben végzett tevékenységek, talán 
ennek tulajdonítható, hogy egyesületünk 
sok új taggal gyarapodott. Megújult csa-
patunkkal bátran vágtunk neki idei elsô 
nyílt vízi versenyünknek, a  XV. Amatôr 
Sárkányhajó Versenyen vettünk részt  júli-
us 25-én Tatán. Zuhogó esôben versenyez-
tünk, de ez nem akadályozott meg min-
ket abban, hogy 2000 méteren elhozzuk 
a gyôztesnek járó vándorserleget. Ezen a 
távon mért idôeredményünkkel a gyakor-
lott versenyzôk futamában is dobogóra áll-
hattunk volna. 200 méteren a 4. helyen 
végeztünk az amatôr csapatok között.

Egyesületünk alapjait 4 éve raktuk le, a 
Tahitótfalun és környékén élôk szabadidôs 
sportolási lehetôségeinek bôvítése céljá-
ból. Fô tevékenységünk, a sárkányhajózás 
mellett rendszeresek a közös futások, tor-
natermi és tanmedencés edzések, illetve 
szervezünk hétvégi erdei, kerékpáros és 
vízi túrákat is. Kortól, nemtôl és edzettségi 

állapottól függetlenül szeretettel várunk 
mindenkit, bátran lehet gyerekekkel, 
nagyszülôkkel is érkezni! Legfontosabb 
számunkra egy összetartó csapat felépí-
tése, az egészségmegôrzés és feltöltôdés 
mellett. Számtalan versenyeredmény van 
már mögöttünk, de ennél sokkal töb-
bet jelent, hogy jól érezzük magunkat 
együtt. A felsô tagozatos általános iskolá-
soknak külön vízi edzést biztosítunk, de 

érkezhetnek szülôvel a felnôtt evezések-
re is. Sportolásra alkalmas réteges öltö-
zékben ajánlott érkezni, a mentômellényt 
és evezôt mi biztosítjuk, ezért kér-
jük, hogy csatlakozási szándékát jelez-
ze felénk. Edzéseinkrôl, eseményeinkrôl 
és elérhetôségeinkrôl tájékozódhatnak a 
Szigeti Sárkányok nyílt facebook oldalán. 
A nyári idôszakban iskolás evezések ked-
den és csütörtökön 17 órától, felnôtt edzé-
sek szintén kedden és csütörtökön 18:30-
tól.

Szigeti Sárkányok

Szigetkerülô kenutúra

Sárkány hírek
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Köznevelési átszervezésrôl szóló minisz-
teri döntést vettünk át 2020. június 4-én, 
melyet Hajnal Gabriella a Klebersberg 
Központ elnöke írt alá, és lényege, hogy 
a szigetmonostori Zöldsziget Alapfokú 
Mûvészeti Iskola irányítása, vezetése 2020. 
szeptember 1-jétôl átkerül a Tahitótfalui 
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola (AMI) intézményhez. 
Létrejön egy szentendrei-szigeti mûvészeti 
iskola 300-nál is több mûvészeti iskolai 
tanulóval.

Mi fog változni a Zöldsziget Alapfokú 
Mûvészeti Iskolában a következô tanévtôl?  

A növendékek szempontjából semmi 
sem. A mûvészeti ágak: klasszikus zene 
ágon belül fafúvós, rézfúvós, billentyûs, 
akkordikus tanszak; népzene szakon belül 
a vonós és tekerô tanszak, táncmûvészeti 
ágon belül néptánc tanszak, képzô - 
és iparmûvészeti ágon belül fém- és 
zománcmûves tanszakok mind megmarad-
nak, folytatódnak a szolfézs- zene-, néptánc, 
mûvészeti órák a megszokott jó tanárokkal 
helyben a Zöldsziget Általános Iskolában. 

Ennek a szigeti mûvészeti iskolának lesz 
egy Alapfokú Mûvészeti Iskola intézmény-
egység vezetôje Mákó Miklós személyé-
ben, a két mûvészeti iskola munkaközösség-
vezetôi (tanszakvezetôk), Gellért Gabriella 
és Iványi Gáspár valamint Nagy Erika 
mûvészeti titkár segítik majd a szervezési 
munkákat.

A tahitótfalui iskolának lesz több admi-
nisztrációs feladata, melyet igyekszünk 
maximálisan ellátni. 

A szigetmonostori kollégákkal, tanárok-
kal már lezajlott az elsô találkozás, munka-
megbeszélés. Segítségükkel a szigetmonos-
tori mûvészeti iskola tantárgyfelosztását 
elkészítettük, melyet a fenntartó elfogadott. 

Örömmel tapasztaltam, hogy az új hely-
zethez mindnyájan nyitottan, felelôsen 
viszonyulunk, h iszen nem kisebb a 
tét, mint a két település, Tahitótfalu és 
Szigetmonostor mûvészeti iskoláinak magas 
színvonalon tartása, a tanulók, szüleik bizal-
mának megtartása a továbbiakban is. Ehhez 
a közös munkához mind a mûvésztanárok, 
mind az iskolavezetés a legodaadóbban és 
legelkötelezettebben viszonyul, igyekszünk 
a lehetôségekbôl a maximumot kihozni.

Köszönjük a bizalmat!
Zakar Ágnes, Tahitótfalui Pollack 

Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola intézményvezetôje  

(2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26. 
tel: 06 26 385 741 )

Mûvészeti Iskola 
a Szentendrei-

szigeten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEGHÍVÓ TANÉVNYITÓ 
ÜNNEPÉLYRE 

 
Kedves diákok, kedves szülők! 

A járványügyi helyzetre tekintettel idén a tanévet 
másképpen nyitjuk, mint általában. 

Külön szervezünk tanévnyitó ünnepélyt az alsós és a felsős 
tanulóknak. 

A 2020-2021. tanév tanévnyitó ünnepélyét 

az ALSÓSOKNAK 2020. augusztus 31-én hétfőn 18 órakor, 
itt fogjuk köszönteni az első osztályosokat, 

a FELSŐSÖKNEK 2020. szeptember 1-jén reggel 8 órakor 
tartjuk az iskola központi épületének udvarán. 

(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.). 
Kérjük, hogy a tanulók ünnepi ruhában jelenjenek meg. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Részleteket az iskola honlapján találnak a www.pollackmihalyiskola.hu 

 

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI Iskolavezetése 

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:

 Fekete-fehér Színes
apróhirdetés 20 szóig 3120 Ft 3640 Ft
1/16 oldal 3960 Ft 4620 Ft
1/8 oldal 5760 Ft 6720 Ft
¼ oldal 11.280 Ft 13.160 Ft 
A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db 
¼ oldalas felület áll rendelkezésre, melyeket a 
beérkezés sorrendjében tudunk biztosítani.
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Ügyvédi fogadó órák Pócsmegyeren és Leányfalun
Várom szeretettel a Dunakanyar településeirôl leendô ügyfeleimet.

Forduljanak hozzám bizalommal! 

Több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezem 

§ polgári jogi (pl. ingatlanokhoz kapcsolódó ügyek, öröklés, adósság behajtás), 

§ családjogi (pl. házasság megszûnése, házassági vagyonjog, szülôi felügyelet, gyermek tartása)

§ munkajogi ügyek területén.

Látogassanak el honlapomra is, és amennyiben megnyerem bizalmukat, 

keressenek fel bármelyik elérhetôségemen: www.toth-ugyvediiroda.hu, 

e-mail: tothugyvedi.iroda@upcmail.hu, vagy info@toth-ugyvediiroda.hu, mobil: 06-30-2844245.

Fogadó órákat tartok:

 Pócsmegyeren a Rendezvényközpontban (Inkubátor Ház) Pócsmegyer, Kossuth u. 27. 

 Leányfalun a Faluházban, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124 

Mindkét helyszínhez szükséges az elôzetes idôpontfoglalás.

Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd

Szigeti Sárkányok
Sárkányhajós és Természetjáró 

Egyesület 

Egyéni igényekhez igazodva, vállaljuk gyermek és felnôtt 
csoportok hajóztatását, cégek, baráti és 

lakóhelyi közösségek csapatépítô eveztetését.
Diákoknak: 18000 HUF/hajó/óra

Felnôtteknek: 20000 HUF/hajó/óra

Érdeklôdni az alábbi telefonszámon lehet: 30-831-8946

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, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

Apróhirdetés • 1 hektár alatti földet bérelnék Tahitót falu ban. Tel.: 70/5027925

„Arra a kérdésre, hogy mikor kezdôdjék a 
gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: 
kilenc hónappal a születése elôtt. Elsô perc-
ben tréfára vették, de késôbb igazat adtak. Az 
anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét 
is a magáéból építi fel…még tovább mennék: 
nem is a gyermek, az anya születése elôtt kilenc 
hónappal kezdôdik a gyermek zenei nevelése.” 
Ezek a mondatok Kodály Zoltántól hangzottak 
el 1948-ban Párizsban egy mûvészeti konferen-
cián. 

A gyermek egészséges fejlôdése szempontjá-
ból fontos már az újszülött számára is énekel-
ni, mondókázni, tehát nagyon fontos az édes-
anya zenei mûveltsége. Ez persze nem azt jelen-
ti, hogy magas szinten kell képzettnek lennie 
valamennyi édesanyának. Minden szülô részt 
vehet a helyes zenei nevelésben, akiben meg-
van a jó szándék arra, hogy a gyermekét éne-
kelni szeretô, zenét kedvelô emberré nevelje, 
és figyelmét az értékes, szép zene felé fordítsa.1 

De miért is fontos a zenei nevelés?

Amellett, hogy egy gyermek megtanul egy 
hangszeren játszani, tisztán énekelni, kottát 
olvasni, javul a hallása, egyéb képességei is 
erôsödnek a zene által. Számtalan hazai és kül-
földi kutatás bebizonyította már, hogy a zenére 
nyitott, a zenei oktatásban résztvevô gyerekek 
az élet többi területén is jobban teljesítenek tár-
saiknál.

A zenetanulás pozitív hatással van az agy 
mûködésére. Mivel mindkét féltekéjét egyszerre 
használjuk közben, ez kihat a szellemi fejlôdésre 
és az intelligenciára. Felgyorsul az agy bizonyos 
területekeinek a fejlôdése, amely hozzájárul az 
olvasás és a nyelvtanulás könnyebb elsajátításá-
hoz.2  

A zenélés által javulnak a kognitív képessé-
gek: a szellemi teherbírás, a figyelem, a memó-
ria és a koncentráció. A hangszertanulás alatt 
kifejlesztett készségek hozzájárulhatnak az 
elméleti tantárgyak elsajátításához, ezáltal javít-
hatják a gyermek iskolai teljesítményét.3 

A zene a személyiség fejlôdésre is hatással 

van. A közös zenélések által létrejön a másik-
ra való odafigyelés, így szociálisan érzékenyeb-
bé tesz. A szereplések által segít rutint szerez-
ni a stresszkezelésben, magabiztosabbá tesz. 
Továbbá fejleszti a kreativitást és a kommuni-
kációt is. Bár a zenetanulás sok elfoglaltsággal 
jár, a muzsikával foglalkozó gyerekek általában 
jobban motiváltak a tanulás iránt, ami a késôbbi 
továbbtanulásukat is pozitívan befolyásolhatja.          

Gellért Gabriella zenetanár

1 Gállné Gróh Ilona: Zenei nevelés az óvó-
dáskor elôtt. www.parlando.hu  2008/3.

2 Kaderják Anita: A zene kell! A tanulás-
hoz is. www.koloknet.hu/iskola/tanulas/
pedagogiai -modszerek/a -zene -ke l l -a -
tanulashoz-is/

3 A zenetanulás fejleszti a gyermekek 
kognitív képességeit és javítja a mentá-
lis teljesítményt. www.egeszsegemre.com/a-
zenetanulas-fejleszti-a-gyermekek-kognitiv-
kepessegeit-es-javitja-a-mentalis-teljesitmenyt

A zenei nevelés pozitív hatásai a gyerekekre
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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.

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. 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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Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

A járványügyi helyzetre való tekintettel 
a veszélyhelyzet ideje alatt a személyes 

ügyfélfogadás szünetel.

Furka Ágnes és K. Szabó Judit családsegítôk, Dr. Tóth Mária jogász 
és Deim Éva pszichológus elérhetô az alábbi telefonszámokon:  

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/ 312-605, 06 26/ 400-172

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár 
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es 

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

	NYÍLÁSZÁRÓK,	REDŐNYÖK,	SZÚNYOGHÁLÓK		
Kiváló	minőségben,	gyors	szállítási	határidővel,	5	év	garanciával	

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel,	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

Napelemes	rendszerek	tervezése	és	kiépítése.	0	%-os,	EU-s	támogatású	hitel	ügyintézése.	

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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Alkotni annyi, mint életet alkotni, és 
minden alkotás szavakkal kifejezhetet-
len valami.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Idén is élményekkel teli két hetet töltöttünk 
el a térítésmentes nyári kézmûves táborunk-
ban, ezúttal új helyszínen, a Faluházban. Száz 
tahitótfalui gyermek játszott, alkotott szakkép-
zett oktatók és rengeteg önkéntes segítô veze-
tésével. Az önfeledt játék, közös zenélés során 
rengeteget nevettünk, az elmélyült alkotás 
pedig meghitt beszélgetésekre, barátkozások-
ra adott alkalmat. 

Az Önkormányzat és a Tegyünk Együtt 
Tahitótfaluért Alapítvány ezúton mond 
köszönetet Kerekes Pálma, Jókainé Gombosi 
Beatrix, Princzné Bérczi Krisztina, Szántó 
Tünde, Szántó Sándor, Sasváriné Fajtisz 
Veronika, Héjjas Nikolett kézmûveseknek 
és Nagy Lászlóné Erzsi néninek a színvona-
las foglalkozásokért, Fábián Csaba és Gubacsi 
Gergô fogathajtóknak a lovaskocsikázásért, 
a Magyar Családi Gazdaságnak a lovaglásért, 
Sárközi Adriennek a hüllô bemutatóért, Kálna 
Natáliának és Csoóri Juliannának a népzenei 
foglalkozásért, Mákó Katának a közös dobo-
lásért, a Maszk Bábszínháznak az elôadásért, 
a Családsegítô Szolgálatnak a társasozásért, 
Szûcs Katának, Kövesdi Annának, Perlaki 
Andreának a közös táncért, sportversenye-
kért, Budainé Sipos Erzsébetnek, Lakatos 
Istvánnénak, Abonyi Er ikának, Bötkös 
Lászlónénak, Kövesdi Józsefnének, Horváthné 
Csörgô Andreának, Petkó Lilinek és Kövesdi 
Kamillának a sok segítségért. Külön köszö-
net a Pollack Mihály Általános Iskolának 
azért, hogy minden nap egy-egy pedagógu-
sa segítette a munkánkat. A közösségi szol-
gálatot teljesítô Marton Dávidnak és a diák-
munkát végzô Takács Leventének és Valentin 
Dominiknak szintén nagy-nagy köszönet! 

Németh Juliánna (TETA) 
és Béres Gabriella szervezôk 

Faluházi kézmûves gyermektábor
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Cikksorozatunkban a tahitótfalui  gaz-
dák tevékenységébôl, mindennapjaiból 
nyújtunk egy kis íz-elítôt olvasóinknak. 
Indító cikkünkben Mocskonyi Rea 
és Mátyás mutatják be Ezüst Kecske 
Családi Gazdaságukat.

Miért Ezüst kecske?
A sajtok névadója a néhai Ezüst nevû 

anyánk. Kedves állatunk volt, mindenki sze-
rette. A szokásos barna bunda helyett ezüstö-
sen csillogó, szürke szôre volt.

A kezdetekrôl
Gyerekkorunk nagy részét a Dunakanyarban 

töltöttük, mindketten a környék szerelme-
sei vagyunk. Olyan helyet kerestünk, ahol 
élô hagyománya van a helyi állattartásnak. 10 
évvel ezelôtt még volt többek között 20 tehén 
a faluban, és használtak lovat, szekeret is köny-
nyebb mezôgazdasági munkákra. 

 2010-ben két gödölye és egy kis 
gida érkezett hozzánk. Hobbinak 
indult, mára már mind létszámban, 
mind szaktudásban sokat gyarapod-
tunk. Jelenleg 100 anyukát fejünk. 
Hat éve kezdtük árulni kecskesajtjain-
kat a Tahitótfalui Termelôi Piacon, és 
a Vasárnapi Vásárnapokon. Úgy érez-
zük, hogy a falu befogadott minket, 
és nagyon jól esik helyi termelôként 
a vezetôség megkülönböztetô figyel-
me. Azt tapasztaljuk, hogy egyre töb-
ben keresik a jó minôségû kézmûves 
termékeket. Sokaknak fontos a helyi termelôk 
támogatásán túl a minôségi, finom, adalék-
anyagoktól mentes és biztonságos élelmiszerek 
fogyasztása. Azt látjuk, hogy hosszútávon csak 
magas hozzáadott értéket tartalmazó, színvo-
nalas termékekkel lehet eredményesnek lenni. 
Ezt szakértelemmel, sok munkával és odafigye-

léssel tudjuk megvalósítani. A családdal ezt sok-
szor komoly kihívás összeegyeztetni. Az állat-
tartásban gyakran a munkák nem tervezhetôek 
elôre, fejni hétvégén és ünnepnapokon is reggel 
és este kell, a tejet fel kell dolgozni, ha szilveszter 
éjfélkor ellés van, ott kell lenni. Négy gyerme-
künk is ebben a természet közeli, dolgos szelle-
miségben cseperedik, reméljük, amikor eljön az 
ideje, átveszik tôlünk a stafétát.  

A kecskékrôl
Alpesi jellegû kecskéket tenyésztünk, 

barna, szíjalt hátú, kifejezetten tejelô jellegû 
állatok. Mostanáig fajtatiszta tenyészbakokat 
és vegyes nôivarú állatokat használtunk, de 
idén sikerült törzskönyves gödölyékkel elin-
dítani az alpesi törzstenyészetünket. A sze-
zonális legeltetés mellett szénára alapozott 
takarmányozást folytatunk, melyet hengerbá-
la etetôkbôl étvágy szerint fogyasztanak. Nagy 
gondot fordítunk a kitûnô minôségû lucerna 
széna kiválasztására. Abrak kiegészítést kap-
nak a fejés alatt. Az állatokat naponta kétszer, 
reggel és este fejôállásban fejjük, ahonnan a 
tej zárt rendszeren át érkezik a sajtmûhely 500 
l-es tejhûtôjébe. 

A sajtokról
A sajtmûhelyben nagy hangsúlyt fekte-

tünk a higiéniára. Naponta mintegy 300 l 
kecsketej érkezik az egyedi, 500 l-es tejhûtô-
pasztôrkádunkba. A fejés után itt azonnali 
hûtést kap. Nálunk a kecsketej a fejési higié-
niának, a gyors hûtési láncnak és az általá-
nos csíramentes környezetnek köszönhetôen 
megôrzi kiváló minôségét. Kecsketej esetében 
ezt különösen fontosnak tartjuk, mivel csak 
így érhetô el, hogy a termékeink mellékízmen-
tesek legyenek. 

Magyarországon sajnos még nincs jelentôs 
hagyománya a kecskesajt készítésnek, tapasz-
talatunk szerint viszont az egyszerû gomo-
lya sajtokon túlmutatnak a vásárlói igények. 
Nehéz, de izgalmas út volt, ahogy kialakítot-

tuk a mostani termékpalettát. Folyamatosan 
bôvülnek a sajtféleségeink, keressük azokat 
a sajtokat, tejtermékeket, melyek különösen 
kecsketejbôl elkészítve izgalmasak és fino-
mak. És bár sok vevônek van negatív, kelle-
metlen mellékízû kecskesajtos élménye, azt 
tapasztaljuk, hogy azt, ahogyan mi készítjük 

az Ezüst kecske mûhelyben, szeretik az embe-
rek. A sajtkészítés értékteremtô, kreatív tevé-
kenység, mely a sok éjszakába nyúló mosoga-
tás mellett is igencsak szerethetô munka.

Kecskesajtjaink 100% pasztôrözött kecske-
tejbôl, tejoltó enzimmel, a sajtféleségnek 
megfelelô baktériumkultúrával és fûszerekkel 
készülnek. 

Az egyszerû, friss kecskesajtokkal kezdtük a 
sajtkészítést. Ezek hófehér, könnyû lágysajtok, 
melyek frissen a legfinomabbak. Natúr, füs-
tölt, lilahagymás, fokhagymás és zöldfûszeres 
ízekben készítjük, a vásárlói igényeknek 

megfelelôen. A zöldfûszereket magunk ter-
meljük, a válogatásban, szárazásban a gyere-
kek is segédkeznek.

A krémsajtoknál nagy kihívás volt a 
megfelelô krémes állag elérése tejszín hozzá-
adása nélkül. Ma már több ízben készülnek, 
a hagyományos natúrtól, a körözöttön át, a 

különlegesebb fetakrémekig.
Érett, kemény sajtjainkat több-

nyire parmezán kultúrával készít-
jük. Ezeket a 8-10 kg-os gurigákat 2-3 
hónapig sajtérlelô pincénkben sze-
retgetjük. Az érés során sóval alakít-
juk ki természetes kérgüket, kihasz-
nálva annak tartósító, fertôtlenítô és 
szárító hatását.

Az én kedvencem a kecske-feta, 
mely egy 2 hétig sós savóban érô sajt-
különlegesség. Íz világa karaktere-
sebb, mint a tehéntejbôl készült bolti 

társaié. Leginkább salátákhoz javasoljuk.
Az idei év újdonsága a camembert és a brie. 

Büszkék vagyunk rá, hogy már ilyen nemes 
penészes sajtféleségeket is tudunk készíteni. 
Reméljük, családi gazdaságunk további terveit 
is itt a faluban tudjuk megvalósítani.

Mocskonyi Rea és Mátyás

Falusi teríték
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Szív- és érrendszeri klub Szentendrén 

Időpontok: 2020 július 28.     augusztus 4.   augusztus 11.  
Kezdés: este 17.30.  

Helyszín: Szentendre, Dunakanyar körút 14. - EFI iroda (a létszám függvényében változhat, erről 
a jelentkezőket értesítjük) 

Regisztráció telefonon: +36/26 777-015, vagy emailben: efi@szeirendelo.hu 

 

 
 

 

1. ALKALOM  
Dr. Szente Szilvia - háziorvos 
- A szív- és érrendszeri betegségek bemutatása, 

hajlamosító tényezők.   
- A szív- és érrendszeri betegségek 

szövődményei   

3. ALKALOM 
Miháldy Kinga – dietetikus; Horváth Judit - 
pszichológus 
- Táplálkozási tudnivalók szív- és érrendszeri 

betegséggel küzdők számára   
- Szív- és érrendszeri betegségek és a mentális 

egészség kapcsolata 
 

2. ALKALOM  
Dr. Sikter András- kardiológus  
- A szív- és érrendszeri betegségek prognózisát 

befolyásoló tényezők  
- A stressz szerepe az érelmeszesedésben és a 

szívrohamban - a legújabb kutatások tükrében. 
 



1 6

Hirdetés ,  közhasznú adatok 2 0 2 0 .  A U G U S Z T U S

Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
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 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 
605 • ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: 
kedd 8-12, szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – 
tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, 
kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-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 – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 
+36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 474-9999, 
+36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • 
GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo-
na, Ifjúság u. 5-7. 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 – Ifjúság u. 5-7., Dr. 
Bellavics Er zsé bet, 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 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM 
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 
314. – Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfél-
szolgálat: 1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság 
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, 
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • 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 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 
• 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 • 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: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; 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 (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke 
u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 
387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-
807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 
Budapest, Ecseri út 8-12., nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, 
kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 14:00, ingye-
nesen hívható zöldszám: 06 80 353 353 (06 80 FKF FKF)a 
következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 
8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írásban: email: fkfzrt@
fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 Bp., Pf.: 637 
• 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., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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.


