
Lovas Sport Egyletünk fogathajtói Tahitót-
falut nemcsak az ország, hanem a nagyvilág
elôtt is ismertté tették. 2009. december 4-5-
6-án Budapesten a Papp László Sportaréná-
ban rendezték a Díjugrató és Négyes Fogat-
hajtó Világkupát. A verseny keretein belül
látványos bemutatókkal szórakoztatták a kö-
zönséget. A látvány fontos, hiszen világkupá-
ról van szó, és a világ összes sporttelevíziója
beszámolt az eseményrôl. A szervezôk – az
OTP, a Magyar Lovas Szövetség, a CBA stb. –
kitettek magukért, csak a legprofibb lova-
sokat, tenyésztôket, olimpikonokat szerepel-
tették az arénában. Egyesületünk egyik kivá-
lóságát, az országos hírû nóniusz lótenyész-
tôt és ügyes fogathajtót is felkérték a részvé-
telre. Az urat Bodor Ferencnek hívják. Az ô
feladata egy nóniusz ötös fogat összeállítása
volt. Maga a nóniusz magyar lófajta a világ-
örökség része. E produkcióhoz Debrecen
város adta a hintót és a sallangokkal díszített
szerszámokat. A megfelelô zenei aláfestéssel
együtt a porondra behajtó ötös fogat fre-
netikus látvány volt. Jó érzéssel tölt el min-
ket az a tudat, hogy a világ megtudta, a

lovakat Tahitótfalun tenyésztették és idomí-
tották. 

Bodor Ferenc útban a világhírnév felé

Egyletünk sportolói, Szûcs Dánieltôl kezd-
ve a Gubacsi fivéreken át a kiváló Niesz
Gáborig és a Bodor családig, bátran elmond-
hatjuk, hogy mi, lovasok, valóban teszünk
együtt Tahitótfalu jó hírnevéért. Engedjék,
meg, hogy Lovas Sport Egyletünk nevében a
község minden kedves lakójának egészség-
ben és eredményekben gazdag Boldog Új
Évet kívánjak. 

Nógrády Gábor

Faluház rendszeres programjai

Hétfônként 17 ó.: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele. Érd.: Katonáné

Nyírô Ágnes, 0620/2251773
Keddenként 16 ó.: MAGHÁZ – népi
gyermekjátszó, logopédus és fejlesztô
pedagógus vezetésével
Érd.: Kleszky Katalin, 0620/9866889

Folytatás a 6. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Polgármesteri tájékoztató 4.

Soha nem látott 

Advent Tahitótfalun 7.

A magyar kultúra napja:

január 22. 8.

Mesterségük mûvészei... 11.

Tahitótfalu januári

programjai

Lovasunk a Világkupán

2009. december 8-án gátpályázat
ügyében megtartott rendkívüli testületi
ülésrôl Magyar Gábor és Wágner Péter
képviselôk hiányoztak. A legfôbb napi-
rend alatt négy közbeszerzés alá nem tar-
tozó részfeladat ügyében kellett dönteni
a testületnek. Mindegyik pályázatra 3-3
pályázati anyag érkezett, így a Közbe-
szerzési Bizottság javaslatára ki tudta
választani a legkedvezôbb árajánlatot. Az
elfogadott négy ajánlat összértéke
14 926 000 Ft: Részletes Megvalósítható-
sági Tanulmány (Profectus Global Kft.)
és Költséghaszon Elemzés, Környezeti
Hatásvizsgálat (Senex Kft.), Tervezési
feladatok (County Line Kft), és a
Komplex kommunikációs feladatok
elvégzése (Dunakanyar Film Bt.).

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Boldog, sikerekben gazdag új évet kíván 

minden kedves olvasónak az önkormányzat

F

f f

J



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 1 0 .  J A N U Á RÖnkormányzat

2

Folytatás az 1. oldalról
Tahi óvoda felújítására nyert pályázati

összegbôl 2009-ben nem lett elköltve 3 mil-
lió forint. Ezt a maradványt 2010-ben hasz-
náljuk majd fel. Ennek érdekében közbe-
szerzési eljárás megindításáról döntött a
testület.

A Rózsa, Kertész és Visegrádi utcák
fejlesztésére kiírt pályázatunk (90 millió Ft
támogatás) tartaléklistára került.

2010. márciusában visszakerül a katoli-
kus egyház tulajdonába a jelenleg könyvtár-
ként és ebédlôként használt két épület.
Ellenérték gyanánt a Magyar Államkincstár
30 millió forintot ad az önkormányzatnak.
Egyelôre az egyház nem kívánja használat-
ba is venni az épületeket. A tetôzetük felújí-
tását tervezi a testület.

Csatornahálózat bôvítésére pályázik a
kistérségi társulás, melyben 490 tahitótfalui
ingatlan is érintett.

A DMRV Zrt. úthasználati díj megfizetése
alóli mentességigényét a képviselô-testület
elfogadta javítás, karbantartás esetére.

A közvilágítási zavarok javítását 2010-ben
is eseti módozatban kéri az ELMÛ-nél a tele-
pülés, mert ez a 2009-ben tapasztaltak alap-
ján az átalányhoz képest olcsóbb.

A képviselô-testület élni kívánt a Tahi
1380/7 hrsz (parkoló melletti terület) ingat-
lanra bejegyzett elôvásárlási jogával, és a 11
millió forintos vételárat elfogadta.

A Gazdasági Bizottság javaslatára a kép-
viselô-testület 1-1 havi év végi jutalmat sza-
vazott meg a polgármesternek és az alpol-
gármesternek egyaránt.

A 2009. év utolsó testületi ülése de-

cember 16-án volt, ahonnan Magyar
Gábor, Schottner Jánosné, Verebes Sándor
és Wágner Péter képviselôk hiányoztak.
Verebes Sándor képviselônek ezúton kívá-
nunk jobbulást!

Elsô napirendként Sajtos Sándor polgár-
mester számolt be a 2009-es önkormányza-
ti munkáról. Néhány szám a teljesség igé-
nye nélkül: 26 testületi ülés, ebbôl 13 rend-
kívüli, 1 közmeghallgatás, 13 új rendelet, 5
rendelet módosítása, 5 hatályon kívül
helyezése, 5422 lakos, 13 fôs polgármesteri
hivatal… Sok-sok beadott pályázat –
közülük 1 nyertes: gátpályázat.

Ezután meghívott vendégként Hadházy
Sándor országgyûlési képviselô szólt a
jelenlévôkhöz. Meglátása szerint Tahitótfa-
lu két nagy lehetôsége a turizmus és a me-
zôgazdaság fejlesztése. 

A Hôsök terén lévô kiadó üzlethelyiséget
egyelôre nem adja bérbe az önkormányzat,
mert a polgármesteri hivatal átépítése miatt
szüksége van rá.

Elkészült a polgármesteri hivatal házas-
ságkötô termének látványterve, melynek

megvalósulása cirka 2 millió forintot tesz
ki. A terv a hivatalban megtekinthetô.

A Kökényes néptáncegyüttes tagjainak
megajándékozására további 45 ezer forin-
tot szavazott meg a testület.

A képviselô-testület elfogadta a 2010-es
munka- és üléstervét.

Tahitótfalu község Képviselô-testületé-

nek 2010. évi munka és ülésterv ter-

vezete:

január 13. falugyûlés - Tahi üzletház
január 14. költségvetés elôkészítése, köz-
tisztviselôk teljesítményértékeléséhez
feladat meghatározás, rendezvényterv
elfogadása
február 11. költségvetés elfogadása,
falugondnoki, mezôôri tájékoztató, köz-
ségi kitüntetésekrôl döntés
február falugyûlés – tájékoztatás a költ-
ségvetésrôl
március 11. beruházások elôkészítése,
március 15-i ünnepségek elôkészítése,
tájékoztató a rendôrség munkájáról
április 8. intézményi felújítások elôké-
szítése, civil szervezetek pályázatai, ön-
kormányzati rendezvények elôkészítése
április 29. a 2009. évi költségvetés zár-
számadásának elfogadása, helyi rende-
letek felülvizsgálata
május 27. beszámoló a gyámügyi fela-
datok ellátásáról, tájékoztató az óvoda
és az iskola mûködésérôl
június 17. parlagfû mentesítési program,
tájékoztató a konyha mûködésérôl, a
tûzoltóság mûködésérôl
július 8. pályázatokról tájékoztatás, tá-
jékoztató az ÁNTSZ és az Állategészség-
ügy mûködésérôl, beszámoló az Eper-
fesztiválról
augusztus 26. tájékoztató a felnôtt házi-
orvosi-, gyermekorvosi és fogorvosi ellá-
tásról
szeptember 9. tájékoztató a költségve-
tés féléves teljesítésérôl, a nyári karban-
tartási munkákról
október alakuló ülés, október 23-i ün-
nepség elôkészítése, tájékoztató a civil
szervezetek mûködésérôl
november 4. adó- és díjrendeletek fe-
lülvizsgálata, tájékoztató a polgármes-
teri hivatal pénzügyi és adóügyi felada-
tainak ellátásáról
november 25. közmeghallgatás, 2011.
évi költségvetési koncepció elfogadása,
a költségvetés 3/4 évi beszámolójának
elfogadása
december 16. éves munka értékelése,
következô évi munkaterv elfogadása

Császy Zsolt ingatlancsere kérelmét a Te-
lepülésfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság nem javasolta elfogadásra,
értékaránytalanság miatt.

A Kéményseprô Vállalat 2010-es díjait

nem fogadta el a testület, és az áremelkedés
mértékét 5%-ban maximálta.

A 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási
Tervet elfogadta a testület. Közterületi se-
gédmunkára, valamint takarítói és kézbe-
sítôi munkakörök betöltésére hónapon-
ként változóan 4-16 fô közmunkást kíván
foglalkoztatni.

A 2009. évi költségvetés II. féléves mó-
dosítását a testület elfogadta.

Tótszegi és Tsa bírósági adósságbehajtót
bízta meg az önkormányzat a kintlévôségek
behajtásával.

20 hónapos határozott idôre 3 hónapos
próbaidôvel egy új alkalmazott felvétele
mellett döntött a képviselô-testület, akinek
munkája a gátpályázat és azzal összefüggô
feladatok kezelése lesz.

A képviselô-testület úgy döntött, hogy a
2010. évi Eperfesztivál rendezési jogát a
Tahitótfalui Lovas Egyletnek adja át,
melynek elnöke Tóth János jegyzô. 

2009. október 15–i testületi ülésrôl
hiányzott Jüsztl Zsófia, Szabó Judit, Wágner
Péter képviselôk.

Elsô napirend alatt a 2009-ben önkor-
mányzati támogatásban részesült civil szer-
vezetek képviselôi számoltak be a 2009 évi
munkájukról. 

Három meghívott cég közül a Vianova
87 Zrt, és a Magyar Aszfalt adott be ajánla-
tot kátyúzásra. A testület a legalacsonyabb,
Magyar Aszfalt 4 771 875 forintos bruttó
ajánlatát fogadta el 750 m2 kátyúzásra.

Három pályázó közül a legkedvezôbb
ajánlatot fogadta el a testület a gátépítés
projekt menedzseri pályázatra. A nyertes az
Aditus Zrt. lett 2,5 millió Ft+ÁFA ajánlattal.

A képviselô-testület 2010-re (a 2009 évi
szerzôdéses összeggel megegyezôen) elfo-
gadta a Danubia Televízió szolgáltatási
szerzôdését 1 700 000 Ft/év támogatási
összeggel. A támogatási összeg havi bontás-
ban kerül átutalásra. A 2009. év elsô félé-
vére elôre kifizetett támogatási összeg el-
lenszolgáltatásának elmaradó részének
kompenzálására a Danubia Televízió a fel-
vett, de le nem adott anyagot átadja a tele-
pülésnek. 

A Danubia Televízió honlapján a felvett
mûsorok egy része megtekinthetô.

Aláírásra került az a megállapodás, amely
értelmében 2010 év elsô félévében meg-
valósulnak az M0 híd kompenzálására ígért
nagyértékû beruházások, mely értelmében
a 11-es út tahitótfalui szakaszán 72 millió
forint értékû felújítást, beruházást végez a
magyar állam. Önrészként elfogadták a már
Tahiban megépült két buszöblöt.

Elkészült Tahitótfalu Hulladékgazdálko-
dási Terve 2009-2014 idôszakra.

A sportcsarnok, az iskola és az óvoda fel-
újításának elszámolása befejezéshez köze-
ledik. Az elvégzett pótmunkákra (eredeti

Önkormányzati hírek



szerzôdésen felüli munkák) benyújtott
több mint 10 millió forintos igénybôl
2 159 787 Ft + ÁFA-t fogadott el a mûszaki
ellenôr, ezzel szemben 2 070 000 Ft köt-
bért fogunk érvényesíteni. 

A polgármesteri hivatal bôvítésének iro-
dabútoraira 2,9 millió forintot, a tárgyaló
berendezésére 1,157 millió forintot, és a
120 fm irat tárolására szolgáló zárt polc-
rendszerre 700 ezer Ft-ot szavazott meg a
képviselô-testület. A riasztórendszer
kiépítésére adott 282 542 Ft-os árajánlatot a
testület elfogadta. 

Az intézményeink érintésvédelmének el-
végezése mintegy 200 ezer forintot tesz ki.

A képviselô-testület határozatlan idôre
Dr. Baranyai Zoltánt bízta meg a település
jogi képviseletével, havi 120 ezer Ft-ért.

A Kökényes Táncegyüttes decemberi
Tahitótfalui fellépésének fejében 50 fô el-
szállásolására és étkeztetésére 200 ezer
forintot szavazott meg a testület.

Rácz Gábor edzô részére 100 ezer forint
éves költségtérítést szavazott meg a testület
a judo-kungfu edzések megtartására.

A decemberi idôsek napjára az idôsek
megvendégelésére és a fellépô mûvészekre
200 ezer forintot, és a 70. életévüket betöl-
töttek részére 5 000 Ft-ot/fô szavazott meg
a testület.

A képviselô-testület a Szociális Bizottság
javaslatára az önkormányzat valamennyi
dolgozója részére – önkéntes alapon – biz-
tosítja az új influenza elleni védôoltást,
ingyenesen.

Emlék névtábla kihelyezését engedé-
lyezte a testület Tahiban, a hajóállomás felé
menô fasornál.

Az önkormányzati épületek biztosításá-
nak aktualizálása mellett döntött a testület.
Az éves biztosítási díj (intézmények és utak
tekintetében) 577 190 Ft.

Mátyás király – Nyulas utca keresztezô-
désénél lévô emelkedô javítására 450 ezer
Ft-ot szavazott meg a testület (földmunka,
támfal, aszfaltozás).

A Sportegyesület téli fociedzéseihez
ingyenes tornaterem használatot engedé-
lyezett a testület. 

A Pataksor 896/23 hrsz. alatti 146 m2-es
önkormányzati terület eladási árát 800 ezer
forintban határozta meg.

A Faluház tornácának felújításra 435 580
Ft-ot szavazott meg a testület.

Elekfy Jenô utcában telepített 2 db  fek-
vôrendôr elbontása iránti kérelmet a testü-

let elutasította.
Ódry Árpád u. lakossági útfelújításához -

25% erejéig, 150 ezer forinttal hozzájárult a
testület. 

A szennyvíztisztító telep bérlôjének vé-
teli szándékát elutasította a testület.

A képviselô-testület nem támogatta a
kézilabdaedzés részére az ingyenes terem-
használatot.

60 ezer forinttal támogatja a testület a
Rigó utca lakóinak útkarbantartási terveit.

Az önkormányzat rendeletben határozta
meg a római katolikus templomnál lévô,
Béke utcát a Dózsa György utcával össze-
kötô közterület nevét: Szent István király tér.

A közmeghallgatás idôpontját október
26-ára tûzte ki a testület.

OTP lízing esetére szóló építményadó
mentességi rendeletmódosítást nem támo-
gatta a képviselô-testület.

A testület ismét írásban megkeresi a Pos-
tát, hogy legalább tisztasági meszelést hajt-
son végre, mert tûrhetetlen az intézmény
állapota.

A képviselô-testület a szerzô nevével,
telefonszámával is ellátott, helyi üzletekben
terjesztett – a testületet korruptnak nevezô
– röplap szerzôjét írásban felszólítja nyil-
vános bocsánatkérésre. A testület elhatá-
rolódik a röpiratban leírt rágalmaktól.

Szabó Judit
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2009. december 31-ig született 27 fiú, 32
leány, összesen 59 gyermek
Megszülettem!
2009. november 07-én, nevem: Papp Rozina
2009. december 21-én, nevem: 

Kovacsics Hanga
2009. december 27-én, nevem: Balla Kristóf

Házasságot kötött 21 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Budai Mihály, 76 éves, Kossuth L. u. 12.
Kállai Imréné, 83 éve,s Hársfa u. 4.
Kundl János, 46 éves, Dunasor 4.
Nyugodjank békében!

Anyakönyvi hírek

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások rendjérôl:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat) – szerda:
12:30–15 óra között

• Katona Ildikó, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat) – kedden
12–15 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus – páratlan héten, hétfôn 13–18 óra között
• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász – hétfônként 13–17 óra között 

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások
ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés szükséges!

06 26/312-605, 06 26/400-172

Tájékoztatom Tahitótfalu polgárait,
hogy 2010. január 07-én az esti órákban
Kovács Csaba tulajdonát képezô ingatlan
teljesen leégett. Három kiskorú gyer-

mekét nevelô család minden ingósága
megsemmisült.

Akinek módjában áll anyagi támogatást
nyújtani, az alábbi bankszámlára tegye
meg: 64700021-10011197

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Felhívás
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Decemberi kulturális rendezvények

E havi beszámolóm azokkal a kulturális
rendezvényekkel kezdeném, amelyek elsô-
sorban az ünnepekhez kapcsolódtak. Mind-
azok, akik részt vettek ezeken a rendezvé-
nyeken, láthatták, hogy az egyházak, a civil
közösségek az önkormányzattal együttmû-
ködésben, az ünnepekhez méltó színvonalú
megemlékezéseken, emelkedett hangulat-
ban zárták az évet, és kellô útmutatást adtak
a következô évhez.

Ilyenek voltak a teljesség igénye nélkül az
Idôsek napja, az adventi rendezvénysorozat,

benne az erdélyi Dicsôszentmártoni Köké-
nyes néptánccsoport kétrészes karácsonyi
néptáncjátéka, valamint a hagyományos
Dagober Kupa. Ide tartozik, hogy az iskola

legjobb tanulói, az önkormányzat támo-
gatásával, ingyenesen vehettek részt a Papp
László Sportarénában, az OTP Lovas Világ-
kupa rendezvényén.

Elôzetesen, a változó településköz-

pontról

Hosszabb ideje él a településfejlesztési
terv alapján egy elképzelés, mely szerint a
hídfô körül egy megújult településközpon-
tot alakítanánk ki. Ennek érdekében, koráb-
ban, az önkormányzat elôvásárlási jogot
jegyzett be az érintett ingatlanokra.

Ezen elképzelés jegyében, testületi döntés
alapján, elsô lépésként még az elôzô önkor-
mányzati ciklusban megtörtént az állatorvosi
rendelô mellett lévô „Csereklye ház”, és a

hozzá tartozó terület megvétele. A jó ideje
húzódó egyeztetés során sikerült megálla-
podni a mellette lévô telek tulajdonosával is.
Így megvalósulhatott az adásvétel, amely in-
gatlan közvetlen kapcsolatban van a parkoló-
val, a fôuttal, a kemping elôtti önkormány-
zati – alapvetôen – sport területtel.

A koncepció alapja, hogy a már most is a
parkoló területén dolgozó kisvállalkozók, a
jelenlegi bérleti viszonyuk lejárata után
lehetôséget kapjanak az új településköz-
pontban egy korszerû üzletsor kialakítására.
Ez 2010-ben azt a lehetôséget jelenti, hogy
az önkormányzat és a meglévô, alapvetôen
helyi vállalkozók közösen alakíthatják ki azt
a fejlesztési irányt, ami mind a vásárlók,
mind a kereskedôk érdekeit szolgálja.  A
konkrétabb koncepció kialakítása és a továb-
bi lépések meghatározása a Képviselô Testü-
let és az együttmûködésre vállalkozó keres-
kedôk döntései alapján fog alakulni.

Hol tart a bölcsôdei pályázaton nyert

pénzek felhasználása

Mint emlékezetes, 2009 márciusában tes-
tületi határozat alapján indult az Önkor-
mányzatunk a „Bölcsôdék és közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztése”
címû pályázaton. Az elôzetes felmérések
alapján, a beruházási terv 11 125 000 Ft volt.
Ehhez nyertünk el 8 900 000 forintot a pá-
lyázaton. A támogatási szerzôdést az elmúlt
évben, június 15-én írtuk alá. A nyár folya-
mán el is végeztük a felújításokat a Tahi tele-
pülésrészen, az Almásy L. utcai óvodában,
ahol a nyílászárók cseréje történt meg. A
rendelkezésünkre álló keretbôl, felhasznál-
tunk 7 380 000 forintot. Ez elegendô volt 54
db nyílászáró cseréjére, valamint egy térel-
választó kialakítására. 

A pályázati keretbôl azonban még meg-
maradt a kedvezô kivitelezési árajánlat miatt,
közel 4.000.000 forint. Az Önkormányzati
Minisztériumhoz benyújtott kérvényünk
alapján lehetôséget kaptunk a megmaradt
összeg 2010-re való átvitelére.

Így, abban az esetben, ha ennek a fenn-
maradt összegnek a felhasználására új közbe-
szerzési eljárást írunk ki, és az eredményes
lesz, akkor az Almásy L. utcai óvoda régi
bölcsôdei épületrészének a tetôhéjazat
cseréjét is megoldhatjuk.

Az önkormányzat belsô felújítása

2009 év egyik nagyméretû fejlesztése volt
az önkormányzat épületének teljes felújítá-

sa, átépítése, illetve bôvítése. Ahogy már azt
a településünk lakói tapasztalhatták, a me-
gújult ügyfélszolgálati szárny belsô része
végre egy olyan kulturált körülmények kö-
zötti ügyintézést tesz lehetôvé a lakosság
számára, amely régóta jogos igényként me-
rült fel. 

A munkák befejeztével azonnal folytató-
dott a másik, régi szárny felújítása, átépítése.
Ebben a szárnyban kap helyet az új házas-
ságkötô terem is, amely végre méltó feltéte-
leket teremt a polgári szertartás alkalomhoz
illô megtartására.

Ennek érdekében a testületi ülésen el-
hangzott javaslatok alapján, felkértünk egy
helyi belsô építészt, aki együttmûködve a
mûszaki ellenôrrel, a kivitelezôvel, létrehoz-
ta azt a tervet, amely a megfogalmazott
magas szintû elvárásokat is biztosítani képes.

Szponzori szerzôdés a focicsapat szá-

mára

Örömmel tájékoztatom a sportkedvelôket
és a lelkes szurkolókat, hogy 2009 év végén,
az önkormányzatunk aláírt egy reklám és
szolgáltatási keretszerzôdést a TransAgent
Szállítmányozó és Szolgáltató Kft-vel. Mint
azt a sportot kedvelô tahitótfalusiak tudják,
régóta probléma volt, hogy a sportegyesüle-
tünk nem képes a jelenleg rendelkezésére
álló önkormányzati forrásokból megfelelni
az elôttük álló komoly elvárásoknak, felada-

toknak.
Ezért közösen kerestük azokat a lehetô-

ségeket, amelyek során áttekinthetô szpon-
zori támogatásokat lehet elnyerni. E munka
során kerültünk kapcsolatba a TransAgent
céggel, amely reklámszolgáltatási keretszerzô-
désben vállalta, hogy a tavaszi forduló során,
havonta 100 ezer Ft plusz áfa támogatásban
részesíti a tahitótfalui labdarúgó sporte-
gyesületet, a bajnokságban való részvételének
támogatására. Tudom, hogy ez nagy segítség
a sportegyesületnek, éppen ezért, tovább ker-
essük azokat a szponzorokat, akik további
lehetôségeket biztosítanának sportolóinknak

Polgármesteri tájékoztató

Újabb fontos lépések Tahitótfalu életében
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a minél jobb eredmények elérésében.

A vízbázis ügye

Az elôzô számban beszámoltam arról a
jelentôs sikerrôl, amelyet a mikrotérség
négy települése a  2009-es év során elért. 

Mint már beszámoltam róla, a Fôvárosi
Közgyûlés november 26-án jóváhagyta, hogy
a sziget települései, Tahitótfalu, Kisoroszi,
Pócsmegyer, Szigetmonostor  vízbázisából
kitermelt, a fôváros által köbméterenként
felhasznált ivóvíz díjából egy forintot juttas-
son vissza kompenzációként az érintett
településeknek.

Ez azt jelenti, hogy elôzetesen megfogal-
mazott együttmûködési tervek alapján mos-
tantól tíz éven át, a felhasznált vízmennyiség
arányában, körülbelül 100 millió forint
bevételhez jut évenként a négy önkor-
mányzat. Ami szintén nagyon fontos, hogy
tervezett együttmûködési szerzôdés elô-
készítése során elfogadott volt, hogy a
szerzôdésünk tíz év múlva meghosszab-
bítható. Településünk vonatkozásában a
kapott összeg nagyságrendjében évente
ugyanannyi lehet, mint a jelenlegi egy éves
iparûzési adóbevételünk. Azaz, a következô
tíz évre már megdupláztuk az iparûzési
adónkat.

A Fôváros Önkormányzat és a Fôvárosi
Vízmûvek közös tulajdonosként és közszol-
gáltatóként kiemelten kezeli a környezet
védelmét, és a természeti értékek megôr-
zését. A tervezett 10 éves határozott idejû
szerzôdés szigorú feltételekhez kötött. Az
érintett önkormányzatoknak egy 10 éves
fejlesztési tervet kell benyújtaniuk, és
évente, az idôarányos teljesítés igazolás után
kerül sor a támogatási összeg kifizetésére.
Ezen feladatok ellátására a sziget települé-
seivel közös társulást tervezünk létrehozni,
amely hatékonyabb forrásfelhasználást tesz
lehetôvé. 

A vízbázisok védelme egyrészrôl rend-
kívüli lehetôséget teremt a településeink, és
lakóinak a számára, ugyanakkor jelentôs
kötelezettségekkel is jár.

Az egyébként is kötelezô törvényi elôírá-
sok betartása mellett, olyan elvárások is meg-
fogalmazhatóak, és a létrehozott források ál-
tal immár finanszírozhatóak is, amelyek túl-
mutatnak a kötött szabályozásokon is.

Mint például: a belterületbe vonások és
lakóterületté nyilvánítások korlátozása, a
település csatornázottságának a növelése, az
ipari tevékenységek korlátozása, a szennye-
zô ipari tevékenységek meggátolása, az állat-
tartó-telepek korszerûsítése, az agrár és
környezetvédelmi programok, az organikus

mezôgazdaság támogatása, az üzemanyag-
feltöltési és olajtárolási rendszerek bizton-
ságának a fejlesztése, a téli síkosságmentesí-
tés környezetbarát/mechanikus módszerek-
kel, az iskolai oktatás, a tájékoztatás, a víz-
bázisvédelmet célzó társadalmi együttmûkö-
dés szélesítése, az illegális hulladéklerakók
felszámolása, valamint a fúrt kutak, házi és
öntözô kutak biztonságos kialakítása, legali-
zálása (típustervek készítése).

A vízbázisokkal érintett települések,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat és a
Fôvárosi Vízmûvek együttmûködésében át-
törést jelent az elkövetkezô néhány eszten-
dô. Ugyanakkor, joggal elvárható az állami
szerepvállalás, a befizetett vízkészletjárulék
terhére. Reményeink szerint a közös mun-
kánk és erôfeszítéseink révén biztosítható,
hogy az unokáink is korlátozás és minôségi
romlás nélkül részesüljenek egyik legalapve-
tôbb nemzeti kincsünkbôl, a kiváló és
egészséges ivóvízbôl.

Kedvezményes diákbérlet továbbra is

él a kompon

Ezúton is tájékoztatnám az érintett pol-
gárainkat, akik igénybe veszik a Tahitótfalu-
Vác közötti komp szolgáltatásait, hogy az
önkormányzat és a komp üzemeltetôje által
kötött szerzôdés szerint a bérlô köteles a 65
év feletti tahitótfalui állandó lakosokat ingye-
nesen szállítani, a személyi igazolványuk fel-
mutatása mellett, amennyiben azok gyalo-
gosan veszik igénybe a révet, továbbá havi
4000 forint kedvezményt biztosítani az
általános és középiskolás tanulók gyalogos
közlekedése esetén.

Hadházy Sándor az önkormányzat

ülésén

2009 utolsó testületi ülésén, vendégünk
volt Hadházy Sándor, Pest megye 11-es
számú választókörzet parlamenti képviselô-
je, Visegrád város polgármestere, kistérsé-
günk alelnöke. Meghívásának célja az volt,
hogy tájékoztatást adunk számára Tahitót-
falu önkormányzatának munkájáról, a Pol-
gármesteri Hivatal és az ügyfélszolgálati
rendszerünk mûködésérôl, a 2009-ben
történt beruházásokról, és a már elfogadott,
2010-re vonatkozó költségvetési koncep-
ciónkban rögzített kötelezettségekrôl, fela-
datokról.

A beszámolóban kiemeltem, hogy Tahi-
tótfalu önkormányzata, a több mint 220 mil-
lió forint értekû beruházását úgy tudta tel-
jesíteni, hogy a településünk „nem adó-
sodott el”, vagyis meg tudtuk ôrizni azt a
közel 150 millió forintos korábbi tar-
talékunkat, amelyek kamatai fedezni tudják
az igen kedvezményes hitelünk törlesztô
részleteit.

Ennek értelmében szeretnék megnyugtat-
ni minden, e témában aggódó tahitótfalui
lakost, hogy a 2009-ben látott útépítéseket,
épület felújításokat, és egyéb fejlesztéseket
úgy sikerült megvalósítanunk, hogy hiányta-
lanul megôriztük a településünk korábban
meglévô tartalék vagyonát is!

Mindehhez köszönöm az Önök megértô
türelmét, közremûködését, és támogató bi-
zalmát!

Dr. Sajtos Sándor

Polgármester

Tahitótfalu Község Polgármestere pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1
fô alkalmazására a Munka törvénykönyv
hatálya alá tartozó foglalkoztatás kereté-
ben, 2010. 02. 01.-tôl. 

Az alkalmazott feladatai a „Gátpályázat”
és minden más önkormányzati pályázat
elôkészítésében, adminisztratív lebonyo-
lításában, és elszámolásban közremûkö-
dés, továbbá a titkárságon egyéb adminisz-
tratív feladatok ellátása. 

A megbízás maximum 20 hónapra szól,
3 hónap próbaidô kikötésével.

Feltételek: 

– Minimum középfokú végzettség, 
– Számítógép felhasználói szintû

ismeretek,
– Magyar állampolgárság,
– Büntetlen elôélet

Elôny:

– Pénzügyi, kommunikációs gyakorlat
– Idegen nyelv ismerete (angol, német,

francia)

A pályázathoz csatolandó:

– Erkölcsi bizonyítvány,
– Önéletrajz,
– Rövid szakmai önéletrajz,
– Iskolai végzettség másolata
– Egyéb képesítés másolata

A pályázat beérkezési határideje:

2010.01.27., 12,00, Polgármesteri Hivatal

Részletes információ: 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

26/387-123, 30/257-4878

Pályázat
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Tisztelt Olvasók!

Néhány mondatban szeretnék a Telepü-
lésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság elmúltévi munkájáról, és az elôttünk
álló idôszak terveirôl beszámolni.

Talán mindenekelôtt a bizottság létre-
jöttérôl néhány szót. Dr. Sajtos Sándor pol-
gármesterré választása után az Építési
Bizottság elnökét, Csörgô Mihályt a
Képviselô Testület alpolgármesternek
választott, ennélfogva bizottsági munkáját
nem folytathatta tovább. A Képviselô
Testület ekkor úgy döntött, hogy újragon-
dolja a bizottságok kialakítását, összeté-
telét és feladatainak meghatározását. Így
alakult meg a korábbi Építési és Mezôgaz-
dasági bizottságokból a most is mûködô
Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság. Az új bizottság 2009-ben folytat-
ta az elôzô bizottságok megkezdett mun-
káját. A Rendezési Terv módosításával
kapcsolatos lakossági észrevételek, kérel-
mek, a szakhatósági vélemények megtár-
gyalása a területi fôépítész és a tervezô
segítségével folyamatos bizottsági munkát
igényelt, és ez a munka a 2010-es évre is
áthúzódik. 

A tavalyi évben igen sok beruházás és
fejlesztés történt községünkben. Ezekrôl
Önök is részletes tájékoztatást kaphattak
itt az újság korábbi számaiban, de minden
bizonnyal sokan látták az építési mun-
kákat a falu különbözô részein. Ezen mun-

kák kapcsán is tevékenykedtek a bizottsá-
gi tagok., mint ahogyan a falutakarítás al-
kalmával is az általános iskolával együtt-
mûködve kivették részüket a munkából.
Itt meg kell jegyezzem, hogy az iskola
lelkes részvétele a szemétszedési akciók-
ban példaértékû, feledtetve azt a tényt,
hogy a lakosság még nem érzi fontosnak a
megjelenését ezekben a megmozdulások-
ban. Természetesen idén is szervezünk
falutisztítást és bízunk az itt élô emberek
nagyobb aktivitásában. A falukép javításá-
hoz tartozik a „Tiszta udvar, Rendes ház”
pályázatunk is, melyet második alkalom-
mal hirdettük meg és örömmel konstatálta
a bizottság a lakosság növekvô érdek-
lôdését. A három díjazott a pénzjutalmon
túl büszkén helyezheti el a „Tiszta udvar,
Rendes ház” táblát az ingatlanán, úgy.
ahogyan ezt a régi szép idôkben is tették
az arra érdemesek.

A bizottság a Tahiban tervezett üzlet-
központ kapcsán több egyeztetésen vett
részt, melyen a beruházóval, tervezôvel és
a leendô kereskedelmi egység képviselôi-
vel a lehetô legoptimálisabb, településfej-
lesztési koncepcióba illeszkedô megoldás-
ra törekedtünk.

Több kilométernyi külterületi földúton
végeztettünk útjavítást meddôanyag betöl-
tésével.

Az elôttünk álló évben kiemelt fela-
datunknak tekintjük a gátpályázat nyertes
elsô fordulójából adódóan az elôkészítô és

monitoring munkában való részvételt.
Terveink között szerepel a Faluház felújí-
tásának folytatása, a Sportcsarnok régi
épületszárnyának vízszigeteléssel egybe-
kötött homlokzatfelújítása, a Hôsök terén
lévô önkormányzati épületek, valamint a
Tahiban lévô bölcsôde homlokzatainak
javítása, az ebédlô és a könyvtár épületek
tetôfelújítása. Bár ez a két épület már a
Katolikus Egyház tulajdona, a Képviselô
Testület hosszútávú együttmûködésre tö-
rekszik az épületek hasznosítását és kar-
bantartását illetôen. Szeretnénk, ha meg-
valósulhatna a nyári szünetben az iskola
udvarának rekonstrukciója. Folytatjuk in-
tézményeinkben az energiaracionalizálási
szempontból fontos fûtés és világításkor-
szerûsítéseket. Szelektív hulladékgyûjtô-
szigeteinket palackzsugorító berendezé-
sekkel látjuk el, így enyhítve az állandó
gyûjtôedényzet telítettségen.

Csupán néhány dolgot emeltem ki, de
így is érzékelhetô, hogy teendônk van bô-
ven. Én a bizottság nevében ígérem, hogy
mindent megteszünk azért, hogy az elkép-
zeléseinkbôl valóság váljék, elôsegítve
ezzel községünk fejlôdését.

Köszönöm megtisztelô figyelmüket, és
kívánok minden kedves Olvasónak egész-
ségben és békességben bôvelkedô Új
Esztendôt!

ifj. Nagyházú Miklós

Településfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottság elnök

Tájékoztató a Településfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság elmúlt évi tevékenységérôl

Folytatás az 1. oldalról
17.30: Bibliai beszélgetések
Érd.: Néhlich Edit, 0630/5654660
Szerdánként 18 ó.: DOBSZERDA – kézi-
dob tanulás
Érd.: Béres Attila, 0630/9444002
Páratlan pénteken 18 ó. (január 8., 22.)
EZ AZ A HÁZ! –diákklub összejövetele

Faluház programjai januárban: 

Január 12. 18:30: „A II. hadsereg a
Donnál” címmel Soós Péter fôhadnagy
tart elôadást a doni áldozatok emlékére

Népház rendszeres programjai

Hétfô 15:00-16:00 Tartásjavító gyógytor-
na tizenéveseknek. Érd.: Kákonyiné
Adorján Vera, 0620/5604065
Kedd, csütörtök 17:30-18:30 Egészség-
megôrzô gyógytorna. Érd.: Kákonyiné
Adorján Vera, 0620/5604065
Kedd, csütörtök 15:30-16:15 Néptánc
tanítás iskolásoknak. Érd.: Szabó Judit,
0630/3386806

Szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tan-
folyam. Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325, ingyenes
Szerda 17:00-18:00 6-9 éves gyerekeknek
hastánc tanítás, 18:00-19:00 9-14 éves
gyerekeknek hastánc tanítás. Érd.: Tóth

Evelyn, 0620/9291325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Érd.:
Szabó Judit, 0630/3386806

Népház programja januárban

Január 29. péntek 18:00: Családi
Moldvai Táncház a Peskóta együttessel

Tahitótfalu januári programjai

Kedves Nézôink!

A Magyar Telekom kábelhálózatán, az
S8-as csatornán, a 154,25 MHz-en már fog-
ható a térségi Danubia Televízió. Mûso-
rainkat az alábbi településeken látják:
Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Kis-
oroszi, Pócsmegyer-Surány, Szob, Zebe-
gény, Kismaros, Szokolya, Verôce, Bör-
zsönyliget.  

Adásaink minden nap 0, 10 és 19 órakor
kezdôdnek. Friss mûsorral minden héten
pénteken 19 órakor jelentkezünk elôször.

Adásaink tartalma:

Híradó (heti hírmagazin mûsor, kb. 40
perc)
Lapozgató (lapszemle, 5 perc)
Kalamáris (kulturális magazin, kb. 35
perc)
Kommentár nélkül (közéleti-, kulturális-
és sportesemények közvetítése felvételrôl
160-200 perc)

Mûsoraink egy része megtekinthetô a
www.danubia-televizio.hu weboldalon.

Észrevételeikkel, javaslataikkal keresse-
nek meg bennünket az:
info@danubia-televizio.hu e-mail címen,
vagy telefonon az alábbi számok valame-
lyikén: 06-70-940-5034, 06-70-776-4706.

Danubia Televízió szerkesztôsége

A Danubia Televízió

közleménye
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasz-
nú Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkor-
mányzata, valamint a civil szervezetek össze-
fogásaként idén is megrendezésre került az
„Advent Tahitótfalun” egyhetes ünnepi ren-
dezvénysorozat.

Karácsony szent ünnepe elôtt méltó han-
gulatot és fényt adott a falu közösségének a
várakozás idejére, jelezve ezzel, hogy egy-
másért vagyunk, sorsunk összekapcsolódik
ebben a szép kis faluban, Tahitótfaluban.

Jólesôen tapasztaltuk, hogy vannak em-
berek, akiknek fontosak ezek az értékek,
felajánlásaikból gyönyörû fenyôfák kerültek
felállításra és két nagy adventi koszorú is
méltó helyére került. Egy Tahitótfalu és egy
Tahi településrészen.

A kiállítások megrendezéséhez ismét egy-
házaink biztosították a helyszíneket, köszön-
jük.

Az ünnepségsorozat Tamás Mária fes-
tômûvész „Úton” címû kiállításával kezdô-
dött, melyet Aladics Antal gondos munkával
rendezett be.

Vénusz Gellért atya, Dr. Magyar Gábor és
Lukács János kedves szavakkal nyitották meg
a nagy érdeklôdést kiváltó kiállítást.

A templomkertben felállított betlehemi já-
szolnál az adventi koszorún ismét meggyúj-
tottuk a gyertyákat, imádkoztunk, énekel-
tünk. Ezt követôen, mint ilyenkor mindig, az
estet egy nagyszerû koncert zárta Gratzl
Erika zongorista és Holló Judit hegedûmû-
vész közremûködésével.

Vasárnap a református gyülekezeti terem-
ben a múltra tekinthettünk vissza Szônyi
Zsuzsa és Wegroszta Gyula jóvoltából, akik
az itt élôk tárgyaiból, fotóiból megálmodták
és sok-sok munkával létrehozták az „Angyal-
kertek” címû kiállítást, mely a tahitótfalui
óvodák történetét mutatta be.

Sokan ismertek magukra a kicsit megsár-
gult fényképeken, ahol, mint kisgyermek ját-
szottak és töltötték mindennapjaikat az
óvodában.

Ez a kiállítás is, mint eddig mindegyik,
megôrizte múltunk egy részét.

Budainé Kósa Klára és Bor Zoltán bemu-
tatta a nagyszámú érdeklôdônek „Szimbólu-
mok és Ajándékok” címû csodálatos köny-
vét. A könyv az elôadás után megvásárolható
volt és az alkotók azt kérésére dedikálták.

Ez a szép kiadvány sokak részére igényes
szép karácsonyi ajándék lett.

A hét többi napján a Református Egy-
házközség „Család a Biblia körül” címû
adventi együttlétét nagy sikerrel tartotta
meg a Népházban. A hagyományôrzô hor-
golás is sok érdeklôdôt vonzott a Református
gyülekezeti terembe. Szombaton az ünnepi
díszbe öltözött Népházban a Habakuk
Bábszínház „A Diótörô” címû mesét adta elô
a nagy létszámú gyerekseregnek, akik boldo-
gan izgulták végig az elôadást. Vasárnap a
falunkban élô kézmûvesek és gazdák
kínálták portékájukat a kirakodó ünnepi
vásáron a vevôk nagy örömére.

Ezek a hangulatos vásárok mindig nagy-
szerû alkalmat adnak arra, hogy az odaláto-
gatók szép és színvonalas ajándékokat ve-
hessenek szeretteiknek karácsonyra.

A rendezvény záró napja is nagyon jól si-
került. Délután a katolikus templomban a
hittanos gyerekek valamint az óvodások bet-
lehemi játékára került sor. Legvégül a Sziget
Hangja Ökumenikus Kórus csodálatos, szí-
vet melengetô elôadását hallhattuk Zákányi
Bálint vezényletével. Az udvaron hagyomá-
nyosan forró tea, forralt bor és zsíros kenyér
várta a karácsonyi forgatagba érkezôket,
akik szívesen fogadták a kínálást.

A süteménysütô versenyre is sok pályamû
érkezett ügyes háziasszonyaink szebbnél
szebb és finomabbnál finomabb süteménye-
ket hoztak, így adva nehéz dolgot a zsûrinek.
A sütemények eredményhirdetés után kíná-

lásra kerültek, és pillanatok alatt elfogytak. 
Az adventi gála színvonalas koncertjét

„Szeretet az egyetlen” címmel Papadimitriu
Athina és Kutik Rezsô elôadásában hallhattuk.
A számunkra nagyon kedves mûvésznô elô-
adásában szerepelt vers, próza és jónéhány
gyönyörû dal. Ezt a felejthetetlen estét mi,
nézôk felállva, tapsviharral köszöntük meg.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasz-
nú Alapítvány ezúton is köszöni mindazok
munkáját, segítségét, akik hozzájárultak az
adventi rendezvénysorozat sikeréhez. Kér-
jük, hogy a jövôben is támogassanak ben-
nünket, célkitûzéseinket, hogy ebben a szép
faluban tartalmas kulturális élet legyen.
Kijelenthetjük, hogy tovább erôsödött az a
folyamat, hogy mi, akik itt élünk egymás
mellett, ne csak község legyünk, hanem
igazi, összetartó közösséggé váljunk.

TOVÁBBRA IS TEGYÜNK EGYÜTT

TAHITÓTFALUÉRT!

Advent Tahitótfalun 2009.

Advent negyedik vasárnapja elôtti szom-
baton, december 19-én délután elkezdtek
szállingózni a hópelyhek. Csak szálltak, száll-
tak. A hótakaró óráról órára vastagodott.
Ahogy közeledett az este, egyre nagyobb
csend borult a falura. Ezen az estén várta az
Erdélybôl érkezô dicsôszentmártoni Köké-
nyes Néptánccsoport a Sportcsarnokban
adventi mûsorával az érdeklôdôket. A kezdés
elôtt 10 perccel még üres volt a terem, de hat
órára szinte varázsütésre megtelt. A közel két
órás táncmûsorban a Küküllô-menti népek
adventi, karácsonyi szokásaiból kaptunk
ízelítôt. A pásztorballada és a kalotaszegi tán-
cok mellett cigány- és román táncokat is
láthattunk, melyeken érezhetô volt a magyar
hatás. A fellépô 11-18 éves erdélyi magyar
gyerekek olyan természetes kedvességgel és
technikai tudással táncoltak, hogy meg-
hatódva állapítottuk meg, jó látni, hogy az
anyaországtól távol, idegenben is tudják a
fiatalok, hogy mi a dolguk. 

A néptánccsoportot az Üsztürü Zenekar
kísérte, közremûködött a Szászcsávási
Dalárda és Németh László színmûvész. A cso-
port vezetôje Fodor Sándor József és Gagyi
Zoltán, a táncoktatók Varó Huba és
Vásárhelyi Mónika. Köszönjük nekik is ezt a
meghitt estét, mely az adventi várakozást
még szebbé tette. Béres Gabriella 

Advent a Kis-Küküllô

mentén
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Akit illet, és akit nem...

Olykor szinte már megdöbbenéssel vegyes
elkeseredéssel tapasztaljuk, hogy a mai ma-
gyar társadalom jelentôs része mit sem tud a
hazáról, önmagáról, a magyarról s nyelvérôl.
Ki-ki ezért sokszor öntudatlanul is elárulja
azokat, s sok más megtagadja, míg mások le-
nézik, lealacsonyítják, próbálják mindegyiket
eljelentékteleníteni. Mondhatnánk talán ró-
luk kicsit megbocsájtóan, hogy nem tudják,
mit cselekszenek. Egy egészséges nemzet jö-
vôje érdekében nem mondhatunk le egyet-
len, tudatában, lelkében megtévedt kallódó
magyarról sem. Az alábbiakban számtalan
szép, olykor századokat is próbált üzeneteket
szeretnék továbbadni a hazájukat szeretôk-
nek és a hazájukat tudatlanságból nem szere-
tôknek. Azoknak, akiknek fontos, hogy a
magyar sors milyen lesz, s azoknak is, akik-
nek nem. Akiknek fontos az, hogy így mond-
hassák ki a két gyönyörû szót : édesanyám,
édesapám, s azoknak is,  akiknek nem. Azok-
nak, akiknek több, mint emlék a szülôhely
orgonavirágos utcája a villanydróton csicser-
gô fecskével, és akiknek nem. Azoknak, akik-
nek lelki megkönnyebbüléssel, hálaérzettel
telik meg szívük az akácillatú ôsi temetôre
emlékezvén, és akiknek nem. Azoknak, akik-
nek szívét-lelkét gyógyítgatja, ha fölnéz a kék
égre s szinte meghatódik a pacsirta énekén,
és akiknek nincs hallásuk erre. Azoknak,
akiknek szívritmusába és lélekrezdülésébe
beleszól a falu-város templomának harangsza-
va, a Himnusz és a Szózat akkordjai, s akiknek
ez nem fáj. Azoknak, akiknek nem fontos,
hogy a magyar a világ 43 országába szóratott
szét, akik jó részének alkotóereje az összma-
gyarság értékeit gazdagítaná, s azoknak, akik-
nek ez is fáj. Azoknak, akiknek fontos, hogy
e csodálatraméltóan szép magyar nyelven fe-
jezzék ki gondolataikat, érzéseiket-érzelmei-
ket, s azoknak is, akiknek nem. Azoknak, akik
tudják, hogy küldetésük van ebben a világ-
ban, s ezáltal felelôsségük is az örök meg-
tartó, a haza, a magyar, s a nyelv iránt, de
azoknak is, akik mind ezt nem tudják. Tehát
MINDENKINEK  és  MINDENKIHEZ akarnak
szólni az alábbiak.

Nagyjaink gondolatai segíthetnek önis-
meretünk, önértékelésünk kiteljesítésében.
Következzenek az elgondolkodtató, figyel-
meztetô, felrázó üzenetek a hazáról, a ma-
gyarról s nyelvünkrôl:

MAGYAR HAZÁNK

„A mi édes magyar hazánk a legszebb a
világon. Ezelôtt ezer esztendôvel Árpád
apánk vezette ide a mi ôseinket messze nap-
kelet felôl. Sok vérontás és küzdelem után ôk
alapították meg Magyarországot ezen a szép

földön, melyet a Kárpátok koszorúznak és
amelynek selymes rétjein bôvizû folyók ka-
nyarognak. Magyar hazánk hegyeiben sok a
kincs. Folyói tele vannak halakkal, mezôin
dúsan terem a ringó aranykalász, legelôin pe-
dig bôven talál eleséget a nyáj, a ménes, a
gulya. Megáldotta a jó Isten édes hazánkat
mind a két kezével. Ezért bírta elszenvedni és
kiheverni azt a sok csapást, amely ezer esz-
tendô alatt meglátogatta. A magyarok Istene
áldja és tartsa meg szép hazánkat, fiainak
szívébe adjon lángoló hazaszeretetet, hogy
legyen a mi hazánk virágzó- és boldog
ország!” (Tömöry: Földrajz: A két világhá-
ború közötti idôben használt tankönyv).

„A Haza: lelki, szellemi, politikai, gazdasági
egység. Az otthon mindössze födelet nyújt,
de védelmet nem. …ezen a földön csak nem-
zetnek lehet hazája. Népnek mindössze ott-
hona van.”

(Wass A.: Magyar örökségünk)

„Magyarország legszebb ország, Gyönyörû
szép tündérország,
Földnek ékes koronája, Árpád tûzte hom-
lokára.
Száll a lelkem örömébe,  A Kárpátok tetejére.
Tetejérôl messze látok, Köszöntöm a szabad-
ságot.
Hóborított büszke bércek Századokkal szem-
benéznek,
Kékre festi ég azúrja, Vadas erdô koszorúzza.
Völgyek ölén véges-végig Halas folyók vize
fénylik.
Öntözik a selyem rétet, Csorda legel, zsong
az élet.
Délibábos arany róna, Mintha hazám tükre
vóna!
Ott lebeg a nemzet lelke, A magyar nép hon-
szerelme.
Ott lebeg a levegôben, Szelek szárnyán sík
mezôben,
Száll a zúgó vaderdôbe, Csókot nyom a
bérctetôre.
Szép vagy, szép vagy, Magyarország! Gyönyö-
rû szép Tündérország!
Gyönyörködve el-el nézlek, Hazám, hogyne
szeretnélek!” 

(Pósa Lajos: Magyarország)

„…csendesen, de erôsen érezzük, hogy
tartozunk valahová. Egy fizikai, szellemi táj-
hoz, mely elidegeníthetetlenül a miénk. Né-
hány mezô, vagy domboldal, …egy-egy na-
gyon régi népdal,…színehagyott ruhájú,
csendes parasztok és …külvárosi gyerekek,
akiket szavak nélkül is megértünk,…az alanyi
és tárgyas ragozás, a hangrendi illeszkedés és
az ikes igék, nagyjából ez az, amit sohasem
lehet elvenni tôlünk, amitôl nem tudunk és
nem is akarunk megszabadulni, és amit a

legtöbbször meghamisított, leggyakrabban
félrehangsúlyozott szóval így szoktunk jelöl-
ni: haza.”

(Bálint Gy.: Egy kép alá, 1937)

„Téged dicsér, harsogva , bátran Magyar dal
szárnyán ez a kar,
Hazánk tündöklô koronája, Dicsô Budánk, te
szép, s magyar!”

(Juhász Gy.: Himnusz Budavárához)

„Megteremté Isten A kerek világot,
Közepébe tette Szép Magyarországot.
Bércekkel, folyókkal Fel is díszítette,
A malaszt tömlôjét Kiönté felette.
S ami szép s dicsô volt A kerek világon,
Kis tükörben együtt Lôn Magyarországon.
És a mint lenézett Csodaszép mûvére,
Örömérzetébe Könny tolult szemébe.
A könnyû lecseppent A legszebb vidéken:
A föld meg nem itta, Megtartotta épen.
Tükre lôn az égnek S szép Magyarországnak:
Nevezik e könnyet Balaton tavának.” 

(Endrôdi Sándor: A Balaton)

„Ki vagy, te szeszélyes, Te szôke víz…
Én vagyok a magyarság Csöndes, nemes
folyója,
Kevély, heves folyója, Anyám csupán ez
ország,
És ringatóm e róna…”

(Juhász Gy.: A Tisza)

„…Szép vagy alföld, legalább nekem szép! Itt
ringatták bölcsôm, itt születtem.
Itt boruljon rám a szemfödél, itt domborod-
jék a sír fölöttem.”

(Petôfi: Az alföld)

„Be szép vagy, be szép vagy, Édes Horto-
bágyom, Nincs teneked párod heted-hét
országon, 
Sehol a világon!
Úgy szeretem benned az egyenességet,
Fölötted lebegô örök csendességet, Komoly
büszkeséged!
Isten e földet tán külön teremtette, S mint
egy selyemkendôt Ide terített, gyönyörködni
benne.
Kicsipkézte szépen a Tisza partjával, A Tisza
part mentén tarka pántlikával, Százezer virág-
gal.
S hogy annál több legyen A gyönyörûsége,
habos délibábot hímezget beléje, Minden
nyári délre.
Nappal délibábot, Este meg, este meg Rá
néhány maradék Csillagot veteget: Szép pász-
tortüzeket.”

(Szabolcska Mihály: Hortobágy)

„Szép Erdély barnafürtû Leánya, hû anyám,
Tekints az égi lakból Még egyszer vissza rám.

A magyar kultúra napja: január 22
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Ím elhagyott hazádon Pusztúlat átka leng:
Erdély ledôlt, s fölötte Fiad keserve zeng.”

(Kölcsey: Szép Erdély, 1838)

„Az a föld, melynek megszállására ôseink
indultak, csak addig maradt idegen, míg füvét
fûnek, vizét víznek, halát halnak nem nevez-
tük. Az elsô magyar, aki kimondta: erdôelve,
magyarrá bûvölte és a magyarsággal örökre
eljegyezte a tágas mezôket, a termô völgye-
ket, a kedves tündérországot, melynek neve:
Erdély”  

(Szabédi László: Erdélyrôl)

„A mi hazánk a fenyôfák hazája,
Itt még csermely a magyarok Tiszája.
Hegyeknél magasabban ringott bölcsônk…,

A mi hazánk a fenyôfák hazája,
Most csonka ország vérsikolyos szája.
A magyaroknak itt sírokat ásnak,
Akik itt születnek, mindig visszavágynak” 

(Csobolya József: Kárpátalja)

Pozsony: Diétás Pozsony, Magyar Duna
ôre, múlton mereng s vár koronás jövôre.

Kassa: Pilléreid alatt imás éjjelen, hazát kér
a hazátlan fejedelem.

Árva vára: Szirt meredélyén ôsi Árva vára,
Az Isten él: nem lesz örökké árva!

Lôcse: A fehér asszony Lôcsén rég pihen,
Így múlik el a fekete jelen.

Bártfa: Bártfai föld és bártfai falak,
Huszitáknak nemet mondanak.

Késmárk: Suhog a szél a vén Késmárk
felett, Édes hazám, kuruc szívem nem felejt!

(A lillafüredi Palota Szálló éttermének
ablakairól)

„…Valami nagy bú olvadt föl a borban, Fájón
figyeltünk vén magyar szavakra,
S álmában olykor sóhajtott: Szabadka!” 

(Juhász Gyula: Szabadka)

„…Az erdô áll még, ôsi koronáján Hárfáz a
szél, és vihar orgonál,
De földdel egyek már az ôsi bástyák, S
reményeinknek földje oly kopár….
…És néma daccal, fojtott fájdalommal Idézi
ôsét, aki porba rogyva
Vérével írta: Ne bántsd a magyart!”

(Juhász Gyula: Csáktornya)

A MAGYARRÓL, A MAGYAR NYELVRÔL

„…Homályosan bár, de mintha már bonta-
koznának elôttem a lelki magyarság nagysze-
rû körvonalai. Új jelentést kap ez a szó, hogy
magyar s ez a jelentés nem politikai lesz, ha-
nem szellemi és erkölcsi értékjelzô. Magyar-
nak lenni majd annyit jelent, különbnek
lenni, küldetéssel birni. Magyar az, aki többet
szenved, többet dolgozik és mélyebben
imádkozik.”

(Ravasz László)

„…Végzetünk az volt, hogy legutóbb a
magyarság politikai jelentés volt, ahelyett,
hogy erkölcsi lett volna. Megújhodásunk útja:
a magyarság legyen erkölcsi jelentés, hogy
nemzeti lehessen.”

(R. L.)

„…nekem áldott az a bölcsô, mely magyarrá
ringatott…”

(Arany J.)

„…(a magyar) a legnagyobb szolgálatot
akkor teszi a világnak, ha megôrzi nemzeti
sajátságait, s megmarad annak, ami. Nemzet
vagyunk a szó régi, szellemi, jogi, erkölcsi
értelmében, nem pedig faj a tülekedô fajok
között, se nem valami nyomorult, kicsiny
erôlködés a nagy erôk félelmes csataterén…”

(Babits Mihály: A magyar jellemrôl)

„…Magyar énelôttem az, aki nem birja a
homályt, sem a börtönben, sem a gondolat-
ban…, aki a népnek mûveltséget, egészséget,
jólétet akar. Aki a földmûvesnek földet, a
munkásnak méltó hasznot, mindenkinek
emberi bánásmódot akar. Aki egy nyomorult,
éhezô vagy jogfosztott láttán saját magát is
sértve érzi, emberi, magyari mivoltában…”

(Illyés Gyula: Ki a magyar)

„…Minket árva székelyeket csak a hit éltet:
erôs-szép életünket más ki se birná.”

(Tamási Áron: Lélekindulás)

„…Jó fajta ez: szívós és hamar gyógyul.
Minden ürügyet felhasznál arra, hogy
éljen…”

(T. Á.: Árnyas szülôföld)

„Az erdélyi vér nem az adományért szolgál,
hanem a becsületért.”

(Mikes Kelemen)

„Köröskörül sötét felhô az égen, Egy
magányos csillag ragyog középen.
Az a csillag ott a magyar nép képe, kit idegen
népek vettek középre….
Nagy a világ, és testvérünk nincs benne,
Nincsen, aki bajainkban részt venne. Dehogy
testvér magyarhoz a világ!…,
Ha a magyar is elhagyja a magyart, Nem lesz
akkor olyan, aki vele tart,…
Föl székely, föl, közös az ellenségünk,
Tinéktek is az árt, aki  minékünk,…
…Mutassuk meg: a magyar nem olyasmi,
Mint a gyertya, mit el lehet oltani, A ma-
gyarnak élni kell örökké, És nem szabad rab-
nak lennie többé!
Föl székely, nézz szembe az ellenséggel, Ki
néz vele szembe, ha nem a székely!…
…Állani fog, állani fog Magyarhon, Élni
fogunk, élni fogunk szabadon. ”

(Petôfi: A székelyekhez. Pest, 1848. szept.)

„Nincs szebb nyelv a magyar nyelvnél,
Lágyan csendül hangja,
Mint a messze rónaságon A puszták harangja.
Álmodó madárnak édes sóhajtása, Rengô
rózsaleveleknek szelíd suttogása.
Bûvös-.bájos a magyar szó, Szépen szálló
muzsikaszó.
Nincs szebb nyelv a magyar nyelvnél,
Büszkék legyünk rája!
Fölharsan, mint a viharnak zúgó harsonája.
Zeng a bércek ormán felhôkkel beszélve,
Fönséges siralmában fölkiált az égre,
Könnyet szór a csillagokra, Keservinket
panaszolja.
Nincs szebb nyelv a magyar nyelvnél, Cseng
szabadon, bátran,
Mint a hôsnek kardja csattog Villámló csaták-
ban.
Ezredévnek ôre, szabadság védôje, Benne
van a magyar nemzet Multja és jövôje.
Csengj, te szép kard láng-lövelve, Ãsapáink
drága nyelve!”

(Pósa Lajos: A magyar nyelv 1907-8-as
tankönyvbôl)

„…az édesanya teje a szív keresztvize…ne
feledjétek, hogy csak a magyarul öntözött
virág édes, a magyarul vetett búza táplál, s  az
édes anyaszóval, dallal szépített égbolt alatt él
az élet…”

(Nyírô J.: A sibói bölény)

„…mert a nyelv ôrzô szelleme a nemzeti
életnek, a nyelv által fejtett tudományosság
alapja a szabadságnak, a szabadság talpköve a
nemzeti nagyságnak…”

(Orbán Balázs: A Székelyföld)

„…csak a nyelv tudja összetartani az embe-
reket, s a közös múlt emléke. Ha ez megszû-
nik, fölbomlik a világ.”

(Wass Albert: A kastély árnyékában)

„…Isten veled szentséges, meggyalázott,
drága magyar nyelv…saját néped áldoza-
ta,…te megvetett, társtalan, szégyellt, hazád-
ban hontalan, ázsiai barbár nép lehulló csilla-
ga, halottaink ajkának néma pecsétje!…Isten
veled megszûnô szép magyar dalunk!   Gyer-
mekeink ajkáról elröppent mesék, pusztuló
szolganép imádsága, kit mindenki elfeled…
Rátok bízom mezôk madarai, erdôk vadjai…
Siessetek megtanulni, mielôtt mi elfeledjük!
Hol vagytok szántó-vetô pacsirták, okos füle-
mülék, bujdosó társaim: rigók, kék szárnyú
szajkók, e drága földnek minden oktalan ál-
lati? Szedjétek fel minden elhajított édes
szónkat, hogy valamikor – ki tudja, mikor –
visszaadhassátok…”

(Nyírô József: A sibói bölény)

Külföldiek a magyar nyelvrôl:
Bergland, svéd orvos, mûfordító: „… a

magyar nyelv az emberi logika csúcster-
méke.”
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G. Bernard Shaw: „Bátran kijelenthetem:
… ha a magyar nyelv lett volna az anya-
nyelvem, az életmûvem sokkal értékesebb
lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen a
különös, erôtôl duzzadó nyelven sokszorta
pontosabban lehet leírni a parányi különb-
ségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”

J. Grimm meseíró, az elsô tudományos
német nyelvtan megalkotója: „… a magyar
nyelv logikus és tökéletes fölépítése felülmúl
minden nyelvet.”

Nicolas Leonard „The Guardian” inter-
júban: ¸A magyarok tulajdonképpen nem is
földi lények, hanem egy szuperintelligens
földönkívüli faj, amelynek sikerült egybeol-
vadni az emberiséggel, s csak mûveik zsenia-
litása és nyelvük teljes ismeretlensége árulja
el ôket.”

Teller Ede tudós: „Új, jeles felfedezésem,
miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” 

Végezetül vegyük nagyon komolyan egy

ilyen nagy ember figyelmeztetését:
„Olvassátok és járjon át benneteket is a
büszkeség, hogy a magyart mondhatjátok
anyanyelveteknek!”

„Magyar Nyelv! Édes nemzetemnek nyel-
ve! Teáltalad szóllaltam én meg legelôször,
teáltalad hangzott elôször az én fülembe az
édes anyai nevezet, te reszkettetted meg a
levegôeget, amellyet legelôször szívtam, az
én bölcsôm körül, s te töltötted bé azt az én
nevelôimnek, az én hazámfiainak s az enge-
met szeretôknek nyájaskodásival, teáltalad
kérte az én csecsemô szám a legelsô magyar
eledelt, a te darabolt ízecskéiden kezdettek
kifesleni az én gyermeki elmémnek elsô
ideái, mint a született hajnalnak apró súgárai,
mikor a világosság lenni kezd….az én elmém-
nek gondolatja mindenkor feljebb emelke-
dett teáltalad, mint más idegen nyelvek
által…”

(Csokonai Vitéz Mihály: A magyar nyelv
feléledése, 1797.)

„…adj minékünk békességes megmaradást, a
mi édes hazánkat, 
mely az egész keresztyénségnek oltalmazó
bástyája, a mostani rajta levô pogányok igája
alól szabadítsd meg, és tovább pusztítani ne
engedjed!”

(Kocsi Csergô Bálint: A gályarabságra
itélt prédikátorok könyörgése)

„…Ó nemzet, nemzet eszmélj, Becsüld
meg tenmagad…Mutasd meg a világnak
Hogy még erôd szilárd, Hogy ezredes korod-
nak Új ezredév sem árt. Mutasd meg, mit
vihet ki, Erôs szív láng alatt, Az elszántság
hatalma És az érczakarat.”

(Bajza József)

Miként írtam fentebb: MINDENKINEK,
MINDENKIHEZ! „Hazádnak rendületlenül
légy híve…!”

G. Szalai István

2009. december 4-én a Papp László Sportaré-
nában voltunk az I. Nemzeti Gyerek Lovasna-
pon. Ezt a kirándulást a felsôsök közül a kitûnô
magatartású és szorgalmú tanulók az Önkor-
mányzattól kapták ajándékba.

Élményteli nap kezdôdött. Az iskolában volt
a gyülekezô fél 8-kor. Ezután különbusszal indul-
tunk el. Körülbelül egy óra alatt értünk be Pest-
re. Mikor bementünk az arénába, éppen az
akadályokat építették a díjugratásra. Nemsokára
megkezdôdött a verseny. Itt a junior versenyzôk
1,35 méter magas akadályokat ugrattak át, ez
nem lehetett túl könnyû. A versenyszám mind
az elsô három helyezettje magyar lett, ennek
nagyon örültünk. A díjugratás után Lázár Vil-
mos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke tar-
totta meg a megnyitó beszédét. A beszéd után
következett az OTP Kupa, amelyben különbözô
mûsorszámok voltak, úgymint ügyességi ver-
seny, kutyabemutató, valamint a Mészáros gye-
rekek bemutatója. Ezt nagyon élveztük.

Ezek után következett két versenyszám. Az
egyik a Kinder Kupa volt, ahol gyerekek verse-
nyeztek ugratásban pónikon. A másik pedig a
Póni galoppverseny volt. Nagyon jó volt nézni,
hogy a lovasok, akik gyerekek voltak, milyen
ügyesen tudnak pónilovaikkal versenyezni. A
két szám között volt Kassai Lajos lovas íjász
világrekord kísérlete. Itt a lovas, lóháton nyereg
nélkül ült úgy, hogy a lova közben vágtázott, és
tizenkét nyíllal egymás után tizenkét céltáblát
kellett eltalálnia, melyeket a segítôi a levegôbe
dobáltak. A kísérlet aznap nem sikerült, de még
volt két kísérlete a következô napokon.

A verseny után Jean-Francois Pignon tartott
bemutatót a lovak szabadidomításáról. Csodála-
tos volt, hogy a lovak milyen okosan teljesítik az
ember kérését anélkül, hogy valamilyen eszközt

kellene használnia, és az, hogy a lovak jelekbôl
is megértik az embert.

Az utolsó versenyszám elôtt, amíg átrendez-
ték a pályát, pónifogaton megérkezett a Miku-
lás, a krampuszok sem hiányozhattak mellôle a
„rénszarvasfogaton”, valamint a Hótündér is
eljött. Volt szaloncukorszórás, osztogattak
különbözô lovas magazinokat.

Ismét egy díjugrató szám következett, immár
magasabb akadályokkal. Itt is nagyon szurkol-
tunk a magyaroknak. Sajnos egy olasz verseny-
zô lett az elsô. Ez volt az utolsó versenyszám. Mi
azonban nagyon boldogok voltunk, mert min-
denkinek nagyon tetszett ez a nap. Örültünk,
hogy itt lehettünk. 

Marton Fanni Laura, 7. a osztály

* * *
Az I. Nemzeti Gyerek Lovasnapon megtelt az

aréna az ország különbözô részérôl érkezô gyer-
mekekkel. Óvodásoktól tinédzserekig mindenki
jelen volt. A szervezôk mindent megtettek a
gyermekek szórakoztatásáért, tartalmas és válto-
zatos programokkal teljesen lekötötték figyel-
müket. Nem titkolt céllal szeretnének minél
több gyereket vonzani a lovak, a lovassport kö-
zelébe. Köszönjük az Önkormányzatnak, akik
pályáztak a belépôjegyekre, akik az odautazá-
sunkat biztosították. Iskolánk idén úgy döntött,
hogy ez a nap legyen igazán ajándék azoknak a
gyerekeknek, akik a jó tanulmányi eredményük
mellett példamutató magatartásúak és példás
szorgalmúak. Így válogatta össze tantestületünk
a felsôsökbôl azt a 36 fôt, akiket kolléganôm-
mel, Lintner Andreával kísértünk el. Azt tapasz-
taltuk, hogy ez a jutalomkirándulás igazán moti-
válta és motiválja a gyerekeket, és a gyerekek
között egészséges versenyszellemet kelt, mely-
nek pedagógiai célzatát nem kell hangsúlyoz-
nom. A résztvevôk büszkék voltak, és örültek,
hogy eljöhettek; néhányan közülük meglepôen
tájékozottak a lovak világában, a lovas életben
és sportágakban. A szervezôk jövôre is megren-

dezik a gyermek lovasnapot. Jó lenne, ha minél
többen juthatnának el rá a következô években!

Matus Klára szaktanár

I. Nemzeti Gyerek

Lovasnap

Elôször is köszönöm az Önkormányzat-
nak, hogy a Magyar Gyermek Labdarúgó
Szövetség programjához való csatlakozást
– regisztrációs és nevezési díjak – az ôsz
folyamán lehetôvé tette!

Jómagam e program keretében 5 cso-
portot viszek, hozzájuk csatlakoznak még
az ovis focistáim is. Eddigi mérkôzések,
eredmények:

november 12., 5-6. osztályosok: fiúk 4.
hely, lányok 7. hely

november 17., 3-4. osztályos fiúk 3. hely
november 24., 1-2. osztályos fiúk 4.

hely, lányok 7. hely.
Mindhárom körzeti tornát iskolánk ren-

dezte.
Egyéb eredmények:
december 5. – Izbég Kupa leány torna:

7-8. osztályos csapat 4. hely
december 8. – Diákolimpia körzeti dön-

tô: 7-8. osztályos fiúcsapatunk a 2. helyet
szerezte meg, miután a selejtezôcsoport-
ban mind az öt ellenfelét legyôzte.

december 10. – Leányfalun rendezték a
Diákolimpia 5-6. osztályos selejtezôit:
ezen a 2. helyet szereztük meg, mellyel
bejutottunk a körzeti döntôbe.

december 16. – Magyar Gyermek Labda-
rúgó Szövetség-program, ovis torna: 3. hely.

Október közepétôl van ovisfoglalkozás
a tornacsarnokban, pénteki napokon 16
órától. Mindkét oviból járnak gyerekek,
örülnék neki, ha még többen jönnének,
várom ôket szeretettel!

Turóczi Csaba testnevelô

iskolai-óvodai sport
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A tárgyformáló mûvészetek, mint a
népmûvészet és az iparmûvészet, vala-
mint a képzômûvészet mind környeze-
tünk szerves része, melyet feladatunk
tisztelni, megôrizni és tovább éltetni. Ha
nem így teszünk, okozóivá és áldoza-
taivá válunk a vizuális környezetszen-
nyezésnek. E sorozatban a Tahitótfalu-
ban élô és alkotó népmûvészeket, ipar-
mûvészeket és képzômûvészeket szeret-
ném Önökhöz közelebb hozni, bár tevé-
kenységük biztos sokak számára ismert-
té vált már egy-egy kiállítás, bemutató,
kézmûves vásár során.

Princzné Bérczi Krisztina, népi fazekas:
„Ha egy gyerek egy kedvére való tevé-

kenységre ráakad, szülei, tanárai feladata
ôt abban minden lehetôséget megragadva
támogatni.”

A cikksorozat elsô riportalanyaként
Princzné Bérczi Krisztinát, falunkban élô
fazekast kerestem fel, hogy beszéljen
mesterségéhez fûzôdô kapcsolatáról,
Tahitótfaluhoz való kötôdésérôl és ter-
veirôl. 

– Hogyan találtál rá erre a régi mester-
ségre, ami tárgyi kultúránkat a kôkortól
egészen a mai napig gazdagítja?

– Az indíttatást a családomtól kaptam,
anyukám népi iparmûvész, tojásíró asszony.
A rajzszakkörein kiskoromtól kezdve ott
voltam. Kézmûves táborokba is jártam
vele, ahol megismerkedtem a fazekasság-
gal. Nyolc évesen elhatároztam, hogy faze-
kas leszek. Nem sokkal késôbb kezembe
került „A korondi székely fazekasság” c.
könyv, ami a mozdulatsorokat olyan ér-
zékletesen ábrázolta, hogy autodidakta
módon megtanultam korongozni. Azóta
mondom a gyerekfoglalkozásaimon, hogy
nagyon komolyan kell venni, ha egy
gyerek egy kedvére való tevékenységre
ráakad, és támogatnunk kell ôt minden
lehetôséget megragadva. Nálam is így
történt. Meg volt tehát a határozott
elképzelésem, hogy merre akarok haladni
és adott volt a kedvezô családi háttér.

– Hol tanultad a mesterséget, kik voltak
azok a tanítóid, akiktôl útravalót kaptál?

– Sárospatakon vagy Mezôtúron szeret-
tem volna továbbtanulni gimnázium után,

de a rendszerváltás miatt abban az évben
éppen e két történelmi fazekas központ-
ban nem indult fazekas képzés. Szüleim
gyakran jártak Erdélybe gyûjteni, egy alka-
lommal betértek Korondon Páll Erzsi néni-
hez, az egyik leghíresebb korondi fazekas
család legidôsebb tagjához és megkérdez-
ték, nem vállalnának-e fazekas tanulót. Így
kerültem 19 évesen Korondra. Velük él-
tem másfél évig. A fazekasságban, amit le-
hetett, mindent megtanultam tôlük: a for-
makészítést, a mázazást, a díszítô motívu-
mokat. Közben három havonta hazajöt-
tem vizsgázni az Esztergomi Szakmunkás-
képzôbe, ahol idôközben kerámia formá-
zó szak indult. Egyedüli érettségizettként
és mester mellé szegôdött inasként végez-
tem 1992-ben. 

Korondon az ottani motívumkincset,
stílust tanultam meg Páll Erzsi nénitôl.
Fontos megjegyezni, hogy a korondi stílus
ott, Korondon kerek egész. Én onnan
eljöttem és úgy éreztem, nekem kicsit
mást kell készítenem. Évekig tartott, amíg
körvonalazódott bennem, merre szeret-
nék menni. Az útkeresésben nagy segít-
ségemre volt Csupor István, aki a Néprajzi
Múzeum kerámiatár vezetôje, néprajzku-
tató. Ahogy ô fogalmazott: a korondi stílus
a környezô, régebbi fazekas központok
egyvelege. A történelmi hagyományokkal
rendelkezô központok az 1800-as évek
közepén hanyatlásnak indultak majd
megszûntek. 

Átnézvén a forrásterületet (Marosvásár-
hely, Torda, Zilah, Nagyszeben, Beszterce,
Székelyudvarhely), Nagyszeben és Besz-
terce motívumkincse állt hozzám legköze-
lebb és azóta is ezzel foglalkozom, gyûj-
töm, kutatom, alkalmazom. Ez a motívum-
kincs hagyományos, magyar, a Kárpát-
medencére jellemzô díszítô elemekbôl áll,
megtalálható benne a madár motívum,
amely a szerelem jelképe, a tulipános élet-
fa, a huszár-, szarvasábrázolás.

– A tárgykészítés mellett oktatod is a
mesterséget és kézmûves gyerekfoglalko-
zásokat is tartasz, amiket kicsik és na-
gyok igen élveznek. Tulajdonképpen ter-
mészetes, hogy az ember szívesen adja át
tudását a fiataloknak Különösen fontos
ez a kézmûves és mûvészi alkotó tevé-
kenységek esetében, hiszen a mester és
tanítványa közti kapcsolat egy olyan
szoros kötelék, ami a mesterség, a mûvé-
szet, s legfôképpen a népmûvészet to-
vábbélését biztosítja.

– Valójában ezt érzem elhivatottságom-
nak, fontosnak tartom, hogy a gyerekek
közel kerüljenek a természetes anyagok-
hoz és a tárgykészítéshez. 2000-ben szak-
oktatói vizsgát tettem, majd több évig a
Szentendrei Skanzenben tartottam gyerek-

foglalkozásokat.
– A tárgyak létrehozásának élménye a

valósággal való kapcsolatot erôsíti, ami-
nek egyre inkább híján vagyunk a min-
ket körülvevô kitalált, mûvi, csúnya szó-
val virtuális világban (e kifejezésben ön-
magának ellentmondva az angol virtue
szó értéket, erényt jelent). Itt, a faluban
nagyon hamar jó kapcsolatba kerültél a
gyerekekkel és szüleikkel.

– Igen, barátsággal fogadtak a helybéli-
ek, hálásak vagyunk érte. A Faluházban és
a TETA nyári táborában évek óta tartok
kézmûves foglalkozásokat.

– Idegenként ideköltözve, gondolom,
szakmai szempontból is érdekeltek a
faluban fellelhetô fazekas tárgyak. 

– Idôs nénikkel beszélgetve sok segít-
séget kaptam, megmutogatták féltve ôr-
zött kincseiket. Arra a következtetésre ju-
tottam, hogy erre a környékre a tatai, a
csákvári és a felvidéki bakabányai fazeka-
sok szállítottak árut. Dédszüleink idejében
a fazekasok szekereztek illetve állatvásáro-
kon rakodták ki portékáikat. Így kerülhet-
tek ide a faluba a gyönyörû kerámiák. E
hagyományokra támaszkodva kezdtem el
zöldmázas kerámiát készíteni. A bögrékre,
poharakra, kancsókra Tahitótfalu címerét
tettem. 

– A Faluházban is az általad készített
„falubögréket” használjuk a különbözô
rendezvényeken. Jó érzés a régi formájú,
természetes anyagból, kézzel készült
edényeket kézbe venni. Tudom, érdekes
terveket is szövögetsz. Pár szót mondjál
róluk.

– Szeretném a mûhelyemet megnyitni a
nagyközönség számára, hogy kézzel fog-
ható legyen ez a csodálatos mesterség. A
nyitott mûhelyben nemcsak nézelôdni
lehet majd, hanem ki is lehet próbálni, sôt
akár el is lehet sajátítani a szakma forté-
lyait. 

Záró gondolatként hadd mondjam el,
hogy kétgyermekes anyukaként alapvetô
fontosságúnak tartom, hogy ha egy kéz-
mûves mester megdicsér egy gyereket és
szépnek tartja alkotását, az meghatározó
lehet egy egész életre. Hiszen én is hittem
nyolc évesen a dicsérô szavaknak.

Béres Gabriella

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
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www.homeopata.hu

A MAGYAR 
HOMEOPATA ORVOSI

EGYESÜLET
szervezésében tanfolyam indul, immár 3. alkalommal

Tahitótfaluban „Gyógyítás a családban homeopátiával”
címmel.

Az elôadások idôpontja:
2010.február 6. szombat 9-14 óráig

2010. február 13. szombat 9-14 óráig
Elôadó orvosok :

dr. Hídvégi Zsófia bôrgyógyász, homeopata orvos
dr. Sal Péter gyermekgyógyász, homeopata orvos

Részvételi díj: 12.000 Ft, mely az adóalapból leírható 
és részletben fizethetô.

Jelentkezés és információ: Vaczóné Molnár Judit: 26/ 385-849
(este 6-8 óráig)
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Csókavár-Ker
Kft.

Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek

ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással, 

szuper árakon

www.irodasprinter.hu,
info@irodasprinter.hu

Telefon/fax: 
06-20 5500-582

Ez itt akár az
Ön hirdetése 
is lehetne!

A hirdetési
lehetôségekrôl

érdeklôdjön
a szerkesztô-

ségben.

Cserépkályha 
és kandallóépítés!

Vállalom cserép- és téglakályhák építését,
átrakását, felújítását, kandallóépítést

garanciával, rövid határidôvel! 

Érdeklôdni:
Tóth Árpád, 06-30-248-3551  

„FÉ” 
Könyvelô BT 

vállaja bt-k, kft-k,
alapítványok, egyéni
vállalkozók teljeskörû

könyvelését,
visszamenôleg is.

2022 Tahi, 
Visegrádi út 68.

Tel/fax: 26/387-079,
06-20-547-1362

DIGIHÁZ
- Épületfelmérés:
bruttó 100 Ft/m2

- Építészeti rajzok digitalizálása:
bruttó 400 Ft/A3, 200 Ft/A4

-Elavult épületrajzok feljavítása:
bruttó 80 Ft/m2

-Felelôs mûszaki vezetés

Párkánszky Árpád
magasépítész technikus

06-30-491-91-69

Apróhirdetés

Január 16-án, szombaton
délelôtt 10 órakor RINGATÓ
foglalkozás a kisoroszi
óvodában. Szeretettel
várunk mindenkit
kisgyermekeikkel,
unokáikkal. Részvétel csalá-
donként 700 Ft, jelentkezés
06 703 140268-as számon.
Rokob Orsolya.



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 1 0 .  J A N U Á REgészség ,  programok

1 4

Az antibiotikumok bakteriális fertôzé-
sek kezelésére használatos gyógyszerek, ví-

rusfertôzések esetén hatástalanok. 
Antibiotikum adásának célja a betegséget

okozó baktérium(ok) elpusztítása vagy sza-
porodásuk meggátlása. Azaz csakis akkor
érdemes antibiotikumot szedni, amikor biz-
tosan baktérium okozza a tüneteket, pél-
dául bakteriális agyhártyagyulladás, tüszôs
mandulagyulladás, gennyes középfülgyulla-
dás, tüdôgyulladás, vesemedence-gyulladás
esetén. Ha vírusfertôzés esetén indokolat-
lanul antibiotikumot szedünk, elpusztítjuk
a normálisan a légutakban élô baktériumo-
kat, amiknek az a szerepe, hogy a kórokozó
baktériumok és vírusok elszaporodását
meggátolják. Ennek következtében szaba-
don szaporodhatnak a vírusok, beteleped-
hetnek az ellenálló baktériumok és akár
súlyos szövôdményeket is okozhatnak.

Az antibiotikus kezelést leggyakrabban
tapasztalati alapon indítja el az orvos, tehát
az abban a kórképben leggyakrabban elôfor-
duló baktériumokra egyaránt hatásos gyógy-
szert ír fel. Amennyiben ez nem használ,
illetve egyéb súlyos esetekben lehetôség van
a baktérium kitenyésztésére (pl: köpetbôl,
sebváladékból, vérbôl, vizeletbôl) és annak
meghatározására, hogy az adott baktérium
milyen antibiotikumokra érzékeny. 

Bakteriális rezisztencia: a baktérium –
különbözô furfangos módszerekkel – igyek-
szik megvédeni magát az antibiotikumok
hatásaival szemben. Például: bekebelezés
után egy enzim elhasítja az antibiotikum-
molekulát és az nem hat vagy a baktérium
úgy módosítja az ôt körülvevô burkot, hogy
eleve lehetetlenné teszi a gyógyszer bejutá-
sát a sejtbe. A bakteriális rezisztencia miatt
a gyógyszerfejlesztés többnyire lépéshát-
rányban van a kórokozókkal szemben (azaz
ezek a sejt méretû baktériumok okosabbak,
mint mi emberek). Ez azt jelenti, hogy a
baktériumok ellen egyre kevésbé hatnak a
napjainkban kapható antibiotikumok és a
tudomány nem képes ezzel lépést tartani.
Mindez részben a túlzásba vitt és felesleges
antibiotikum fogyasztás miatt van így.
Szerepet játszik benne az is, ha egy anti-
biotikum-kúrát nem szedünk végig, mert
pár nap múlva sokkal jobban érezzük
magunkat. Éppen ezért nagyon fontos,
hogy ha felírnak nekünk egy antibiotiku-
mot, akkor a dobozban levô összes

tablettát vegyük be, ne tegyünk el késôbb-
re és ne kérjünk kölcsön a szomszédtól
néhány szem megmaradt antibiotikumot!

Mellékhatások: az antibiotikumok vi-
szonylag kevés mellékhatást okoznak, de
ezek idônként súlyos problémát jelenthet-

nek. Felléphetnek súlyos, akár életet veszé-
lyeztetô allergiás reakciók (fôleg a peni-
cillin-származékok esetén). Leggyakoribb
mellékhatás a hasmenés. Ennek az az oka,
hogy a bélrendszerünkben is élnek bakté-
riumok, melyek a normális emésztéshez és
bizonyos vitaminok elôállításához nélkülöz-
hetetlenek. Ha mondjuk torokgyulladásra
szedünk antibiotikumot, az nem csak a to-
rokban élô baktériumokra fog hatni, hanem
azokra is, amelyek normálisan a beleinkben
laknak és ezeket is elpusztítják. Ezért java-
solt minden antibiotikum szedés alkalmával
valamilyen probiotikum (pl. Normaflore,
Mutaflor, Enterol, Progastro, Protexin,
Laktív) alkalmazása, hogy visszatelepítsük a
normál flórát a bélbe. Egyéb mellékhatások,
mint a súlyos vesekárosodás és a hallás-
vesztés igen ritkák és csak bizonyos antibi-
otikumok alkalmazásakor léphetnek fel.

Mikor nem indokolt antibiotikum

szedése:

• Nagy valószínûséggel megállapítható
vírusfertôzés esetén (pl: nátha)

• Ha a tünetek között nincsen láz (vagy
idôsekben hôemelkedés)

• Felsô légúti betegségek megelôzésére
• Vírusos betegségekben a szövôdmények

megelôzésére
Szente Szilvia

Amit az antibiotikumokról mindenképp tudni kell!

Farsangi Bál a Plintenburg
étteremben

Visegrád Révkikötô

Szeretettel meghívjuk Önt, és minden kedves ismerôsét a 2010. január 30-ai
Farsangi Bálra! Idôpont: 2010. január 30. 19 órai kezdéssel.

Vacsora menü:
- Hideg vegyes ízelítô (Debreceni csemegekaraj, kaszinótojás, francia saláta)

- Újházi tyúkhúsleves (csirkeaprólék, vegyes zöldségek, házi cérnametélt)
- Farsangi Vegyes Tál (rántott borda, Gödöllôi töltött csirkecomb, cigány-

pecsenye, vegyes köret)
- Házi vegyes savanyúságok

- Farsangi fánk házi sárgabarack lekvárral
- Éjfél után: pogácsák

Zenét a Hermann tánczenekar szolgáltatja (70-es, 80-as, 90-es évek, és nap-
jaink ismert slágereivel).

Tombolasorsolás, melynek a fôdíja egy kétszemélyes gyertyafényes vacsora a
Plintenburg étteremben. Belépô ára 4500 Ft/fô.

Az elôzetes asztalfoglalást a Plintenburg étterem telefonján várjuk.
Telefon: 06/30-53-44-107; 06/20-340-84-29

Befizetés módjai:
- Készpénzben, az étteremben

- Az étterem címére postautalványon 
(Plintenburg étterem, 2025 Visegrád, Révkikötô)

- Átutalással az étterem bankszámlájára. Számlaszám: 64700038-10005271
(megjegyzés rovatba kérjük beírni a foglalásnál megadott nevet)

Kérünk mindenkit amennyiben lehet jelmezben vagy álarcban érkezzen a jó
hangulat érdekében. Az így érkezô vendégeink egy ajándék koktélt kapnak

ajándékba!

Mindenkit szeretettel várnak a Plintenburg étterem dolgozói!

A dunabogdányi

FORGÓ
SÖRÖZÔ

pultos
munkatársat

keres
Érdeklôdni: Szabó Imre

06-30-914-8946

Tahitótfalu községi tájékoztató
• Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs ki-
adó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztô-
bizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok lead-
ásának határideje minden hó-
nap 20-a, a Községházán •
Megjelenés: minden hónap 10-
ig. • Nyomdai elôkészítés: Al-
mássy és Fiai Bt.

MEGNYITOTT!

TURI
Olcsó, jó minôségû angol, amerikai használtruha 
gyermek és felnôtt méretben! Nadrág, pulóver,

póló, blúz, ing, mellény, dzseki, stb…
NYITVA: H-P: 8-18, Szo: 8-15 V.: zárva

Cím: Tahitótfalu, Bajcsy-Zs. u. 46/A
ZSA&NITURI


