
Március 5. szombat 11:00: Farsangi
felvonulás. Indulás 11 órakor a Tahi
parkolóból. Részletek a plakátokon.
Március 15. kedd 17:00. Ünnepi mûsor
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére. Helyszín:
Sportcsarnok.

Faluház programjai márciusban

Március 31. csütörtök 18:00: Falu-téka-
Friedrich Klára és Szakács Gábor: A
rovásírás alapfogalmai és rövid története

Faluház rendszeres programjai

Hétfô 16:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. 

Folytatás a 2. oldalon

2 2 3 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Önkormányzati hírek 1.

Rendôrségi hírek 2.

Polgármesteri beszámoló 3.

Mesterségük mûvészei... 6.

Elhunyt Unger Ödön 7.

Nálunk elônyben 

a magyar termék 10.

Tahitótfalu márciusi

programjai

A Képviselô-testület (továbbiakban Kt.)
februári ülése a költségvetésrôl szólt elsô-
sorban. A február 10-én tartott ülésen
valamennyi képviselô (9 fô) jelen volt.

Az ülésen hozott elsô döntés szerint
az elôzô évi önkormányzati költség-
vetésrôl szóló rendelet végsô módosítá-
sára az állami egyeztetô adatok ismereté-
ben kerül sor.

A testület a 2. napirend keretében a
bizottságok részletes elôkészítô munká-
ja alapján, egyhangúlag elfogadta az
önkormányzat 2011. évi költségvetésé-
rôl szóló rendeletet.

A 3. napirend keretében a „Gát” beru-
házás elôkészítésérôl készült beszámoló
kapcsán elhangzott, hogy még 8 tulaj-
donossal (115-bôl) nem sikerült megál-
lapodni az érintett földek adásvételérôl.

A beérkezett 14 pályázat közül az
Építési Bizottság 4 fôépítész jelölt meg-
hallgatását javasolta, amellyel a Kt.
egyetértett.

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

A nemzeti ünnepeket egy-egy naphoz
köti a hagyomány, de a kitüntetett egy-egy
nap mindig hosszabb folyamatot, esemény-
sort idéz fel. Így van ez március 15-tel is.

Ez a nap magába sûríti a reformkort,

Széchenyi Istvánt, Kossuth Lajost, az or-
szággyûlési harcokat, és 1848 márciusát az
„ifjakkal”, Petôfivel és a 12 ponttal.

Nemzeti ünnepünk alkalmával rendsze-
resen felidézzük a forradalom és szabad-
ságharc eseményeit, most idézzük fel a
reformkort lezáró pozsonyi országgyûlést.
Forrás: Vahot Imre Országgyûlési Emlék
címû almanachja, ami 1848 júliusában
jelent meg. A beszámoló Székely József
(1825-1895, újságíró, író, levéltárnok)
munkája, rövidítve, eredeti helyesírással:

Az utolsó pozsonyi országgyûlés

Az 1847/8-ki országgyûlés öt hónapig tar-
tott. Rövid volt, de fontos. Fontosabb min-
den eddigieknél. Magyarország politikai
létezését ez idôszaktól számítjuk. E politikai
létezést így fejezzük ki: önkormányzás.

Az álladalom (állam) kizárólag politikai
intézet, a nemzetek növelô intézete. A hata-
lom nem azért van, hogy uralkodjék,
hanem, hogy a népet nevelje. Az erô nem
elnyomásra van, de a szabadság terjeszté-
seért. Folytatás az 5. oldalon

Magyarország 1848

Európa minket figyel



Folytatás az 1. oldalról
A Pataksor-Bercsényi utca közötti pin-

cék omlásveszélye miatt szakértôt bízott
meg a Kt. közterület vizsgálati anyag
készítésével.

A Kt. éves karbantartási terv készítésé-
vel és annak felügyeletével bízta meg az
alpolgármestert.

A háziorvosok rezsiköltségét 300 ezer
forinttal támogatta a Kt.

A Kt. elfogadta az Eperfesztivál lebonyo-
lításáról szóló megállapodást, az önkor-
mányzat és a Lovassport Egylet között.

Az 5. napirend során a Kt. elfogadta a
honlapon közzétett reklámok díjait ren-
deletben.

A tulajdoni ügyek napirend keretében a
Kt. több témát napirendre tûzött. Elsôként
a Tûzoltóôrs létesítésérôl hozott döntést a
Kt., mely további 6 településsel együtt, tár-
sulásban jöhet létre.

A konténeres szemétszállítást, a lakossá-
gi szolgáltatást is végzô KVG. (Kaposvári
Városgazdálkodási) Zrt. oldja meg. (köz-
területen összegyûjtött szemét).

Kerékpáros Vándorkupa (március 27.)
indító és pihenôállomásának helyszínérôl
döntött a Kt. (Kenderesi út).

Az önkormányzat és a kistérségi társulás
közötti közoktatási (logopédia, gyógytest-
nevelés) tárgyú megállapodást hagyta jóvá
a Kt.

A gyepmesteri szolgáltatást továbbra is a
szentendrei Városgazdálkodási Zrt. végzi a

Kt. döntése alapján.
A Kt. a Bajcsy-Zs. utcában tervezett gáz-

vezeték bôvítéshez közterülethasználatot
biztosított.

A kapubejárók egységes beépíthetôsége
kapcsán hozott döntést a Kt., melynek
alapján a HÉSZ szabályozás véglegesítéséig
egyedi döntéseket hoz a Kt.

A Kt. a közterületek karbantartásához
gépek vásárlásáról döntött (pótkocsi a
traktorhoz, utánfutó, ágzúzó).

A Kt. utolsó döntése a Falugyûlés idô-
pontjáról szólt, mely megtartására február
28-án, ezen összefoglaló megírását követô-
en kerül sor.

Tóth János
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Önkormányzati hírek

2011-ben született 5 fiú, 2 leány, összesen
7 gyermek
Megszülettem!
Antal Mathias Alex, 2011.02.04.
Horváth Ábel Gergô, 2011.02.06.
Nagyobb Tibor Bence, 2011.02.08.
Horváth Krisztina, 2011.02.17.
Gernus Zétény, 2011.02.17.
Házasságot kötött 2 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Csereklye Jánosné, 90 éves, Szabadság u. 5.
Tóth Imréné, 71 éves, Arany J. u. 23.
Fejes Istvánné, 63 éves, Kert u. 1.
Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

Folytatás az 1. oldalról
Vezeti: Katonáné Nyírô Ágnes, +3620/225
1773
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda (március 9., 23.) 18:30:

Dobszerda-kézidob tanulás. Vezeti: Béres
Attila, +3630/944 4002. A foglalkozás
ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30: Gyermek
képzômûvész szakkör, vezeti: Lengyel
Rita, +3620/547 5450

Népház programjai márciusban

Március 25. péntek 18:00: Haas György:
„Egy miniszterelnök, akit nem ismer
nemzete” Nagy Ferenc élete. A könyvet
bemutatja: Katona Tamás történész, az
Antall kormány volt miniszterelnökségi
államtitkára, a Magyar Köztársaság volt
varsói nagykövete.
Március 26. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A furfangos Gazsi. Részletek a
plakátokon

Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30

Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Szerda 16:30 kezdôknek, 17:30 haladók-
nak: Szabás-varrás tanfolyam, vezeti:
Nagy Lászlóné Erzsike, 06/26 385-325. 
A tanfolyam ingyenes.
Hétfô 15:00-16:00 show tánc iskolásoknak
Szerda 17:00-18:00 hastánc és show tánc
gyerekeknek 5-10 éves korig, 18:00-19:00

hastánc és show tánc 10-14 éves korig,
érdeklôdni: Tóth Evelyn, 0620/929 1325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja

Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806

Községi Könyvtár programja

Március 18. 18:00: Olvasókör. 

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

Tahitótfalu márciusi programjai

BEVÉTELEK

Normatív állami támogatás 150.016
Átengedett központi adók 158.619
Gépjármûadó 45.000 
Helyi adóbevételek
- építményadó 67.000 
- idegenforgalmi adó 700 
- iparûzési adó 43.000 
- talajterhelési díj 2.000
Saját mûködési bevételek 39 100
Egyéb sajátos bevételek 1 000
OEP támogatás 7 600
Fejlesztési célú támogatás 40 887
Tervezett pénzmaradvány 106 000
Összesen: 660 922

KIADÁSOK

Mûködési kiadások 532 929
Kamat kiadás 4.500
Felhalmozási kiadások 21 000
Támogatások, átadott pénzek 19 000
Hiteltörlesztés 13.036
Fejlesztési célú tartalék 35 000
Mûködési célú tartalék 35 457
Összesen: 660 922

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésé-
rôl szóló rendelet mellékletekkel együtt
megtekinthetô honlapunkon: 
www.tahitotfalu.hu 

Tahitótfalu Községi Önkormányzat

2011. évi költségvetése (ezer Ft-ban)

Tájékoztatás

útlezárásról

2011. március 27-én kerékpárverseny
miatt az összekötô mezôgazdasági út
(Kisoroszi és Váci révi út között) lezárásra
kerül. Kérjük szíves megértésüket!

Önkormányzat
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Tisztelt Tahitótfalui Polgárok! Az elmúlt
év gyakorlatához hasonlóan, ebben az év-
ben is folyamatos tájékoztatást szeretnék
adni a településünket érintô fontosabb
eseményekrôl. Ahogy mondani szokták:
„Ez az év is jól kezdôdik”. Szerencsére ez
Tahitótfalu esetében 2011-ben is elmond-
ható, de lássuk a pontos információkat.

87 millió forintos nyertes pályázat

Tahitótfalunak

Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-
magyarországi Operatív Program keretében
benyújtott „Tahitótfalu belterületi csapadék-
víz elvezetésének fejlesztése” címû pályáza-
tunkat a Regionális Fejlesztési Program Irá-
nyító Hatóságának vezetôje 79.159.415 Ft
összegû támogatásra érdemesnek ítélte 90%-
os támogatási intenzitás mellett. Ehhez tele-
pülésünk 10% önrészt vállalt, amelyet az éves
költségvetésünkbe beterveztünk. 

2010. szeptember 13-án – amikor már
több település a helyi önkormányzati válasz-
tásokra készült – nyújtottuk be a pályázati
anyagunkat az elôzetesen elkészített engedé-
lyes tervek alapján. A projekt érinti az Elekfy
Jenô, Móricz Zsigmond, Semmelweis, Mátyás
király utcákat, a Nefelejcs közt és a Gesz-
tenye sort. A jelenleg ismert ütemezés szerint
a nyári hónapokban kezdôdne a beruházás. A
vízelvezetés nyomvonala a Mátyás király utca
alsó része, továbbá az Elekfy utca teljes
hosszban és a Móricz Zsigmond utca egy ré-
sze. Az építésrôl az érintett ingatlan tulaj-
donosokat tájékoztatni fogjuk. A tervek
alapján elmondható, hogy igen bonyolult
mûszaki tartalommal építhetô meg a felszíni
csapadékvíz elvezetés, miután a domborzati
viszonyok miatt folyókákat, víznyelô aknákat
és felszín alatti csatornarendszert szükséges
kiépíteni. További nehézséget jelent, hogy a
meglévô közmûvekhez kell igazítani a felszín
alatti vízelvezetô rendszert.

A tervezett beruházás eddig elkészített
tervdokumentációja a polgármesteri hivatal-
ban ügyfélfogadási idôben megtekinthetô.

Az Elekfy utca egy része ma

Mégis megépül

A Megyeri híd átadásához kapcsolódó for-
galombiztonsági beavatkozásokra Tahitótfalu
Önkormányzata 2009-ben 62 millió forintra
kötött szerzŒdést. Az önkormányzat részérôl
10 millió forint önrészt kellett vállalni. Mivel
2009-ben önerôbôl megépítettük a 11-es fôút
mentén a két buszöblöt, azt elfogadták tárgyi
önrészként, így 2011-ben nem terheli költ-
ségevetésünket ezzel kapcsolatosan további
kiadás. A szerzôdésben foglalt forgalomtech-
nikai beavatkozások közül, 2011. május 31-ig
megvalósul középszigettel, és sárga villogóval
egy gyalogátkelôhely az Egri István utcánál, 2
db autóbusz öböl kialakítása a Gesztenye
sornál, a közvilágítás további kiépítése a
Visegrádi úton 375 méteres szakaszon és
megépül a település kapu  községünk északi
bejáratánál. Az Egri István utcánál az
autóbusz megállónál lévô buszöböl és az
Ódry Árpád utcánál lévô csapadékvíz elveze-
tés, valamint a település déli részén megépí-
tendô település kapu még további szak-
hatósági eljárást igényel. 

Mégis megkaptuk

Két éves elôkészítô munka után, ugyan-
csak örömmel tájékoztatom Tahitótfalu
lakóit arról, hogy 2011. január 28-án Tahi-
tótfalu Önkormányzatának számlájára meg-
érkezett 19.548.250 Ft, amelyet települé-
sünknek a Fôvárosi Közgyûlés határozata
alapján a Fôvárosi Vízmûvek utalt át. Az
összeg 2010 évre vonatkozó kompenzációs
tétel, amelyet településünk elôzetesen
elkészített környezetvédelmi program
alapján fog felhasználni. A 10 éves fejlesz-
tési koncepció alapján minden évben
folyósítandó összeget a vízbázis védelem-
mel kapcsolatos környezetvédelmi célokra,
(mint pl. csatornahálózat bôvítés, kül-
területi egyedi szennyvíztisztító beren-
dezések és hálózatok támogatása, folyékony
hulladék elhelyezésének ellenôrzése,
szelektív hulladékgyûjtés korszerûsítése és
fejlesztése, környezetvédelmi járôr –
közterület-felügyelô alkalmazása, parti
pihenôhelyek és csónakkikötô létesítése
stb.) kívánjuk fordítani. Ebben az évben a
szelektív hulladékgyûjtô szigetek és a zöld
hulladék kezelés fejlesztésére kívánunk
összpontosítani. A program végrehajtásá-
nak elsô lépéseként került sor környezet-
védelmi járôr alkalmazására, aki áprilistól
teljes hatósági jogkörök birtokában kezdi el
munkáját településünkön. 

A zöldhulladék kezelésére megfelelô gé-
peket szerzünk be. Testületi döntés alapján
megrendeltünk egy BIO 230 típusú ágzúzó
gépet és darált zöldhulladék szállítására alkal-

mas 2 db utánfutót. A beszerzésre kerülô gép
kiválasztásánál az volt a cél, hogy települé-
sünk egész területén, a lomtalanítási akciók-
hoz hasonló módon, több közterületi pontot
kijelölve a gépet telepítjük, és a metszési,
gallyazási idôszakban az ingatlanoknál kelet-
kezô zöldhulladékot ledaráljuk, elszállítjuk.
Reményeink szerint így csökkenthetjük a
patak medrekben, vízfolyásokban, közte-
rületeken elhelyezett illegális zöldhulladék
lerakó helyek számát és a zöldhulladék
égetést.

Az ágzúzó mûködés közben

2011. évi költségvetés

Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete 2011. február 15-én
elfogadta a település éves költségvetési
rendeletét. A rendeletbe foglalt költ-
ségvetésünk 661 millió forint. 2011. évet
úgy nyitottuk, hogy 2010 decemberében
106 millió forint pénzkészlet tartalékkal
rendelkeztünk. Költségvetésünk koncep-
ciója az volt, hogy a törvényben foglalt
kötelezôen elvégzendô feladatainkat mi-
nôségi romlás nélkül, maradéktalanul el
tudjuk végezni. Intézményeink mûködési
feltételeit és a közalkalmazottak, köztiszt-
viselôk járandóságait biztosítani tudjuk. Az
átgondolt, takarékos tervezésnek köszön-
hetôen meg tudjuk ismételni a HPV
védôoltási programunkat, térségi szinten
is figyelemre méltó tankönyv támogatási
rendszerünket, civil szervezeteink támo-
gatását. A folyamatban lévô és most meg-
nyert uniós beruházásokhoz a szükséges
önrészt elkülönítettük. A hitel törlesz-
tésére a szükséges fedezetet biztosítjuk.
Kisebb beruházásokra és a szükséges kar-
bantartásokra forrást különítettünk el. 

Mivel a bevételi oldalunk a kiadási oldalt
fedezni tudja, összességében költség-
vetésünk stabilnak mondható, amely biza-
kodással tölthet el valamennyiünket,
különösen akkor, ha figyelembe vesszük a
környezô települések pénzügyi helyzetét. 

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô

közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni.

Február hónapban Tahitótfalu települé-
sen 6 vagyon elleni bûncselekmény tör-
tént. Ebbôl egy gépjármû feltörés, ahol a
parkoló személygépkocsiból a rádiós-mag-
nót tulajdonították el. Egy esetben a ház-
hoz tartozó szerszámtárolóból tulajdonítot-
tak el értékeket. Két esetben az elkövetôk
annak ellenére, hogy az ingatlanba beha-

toltak, semmit nem tulajdonítottak el. Egy
személy ellen szándékos rongálás, vala-
mint két személy ellen lopás vétsége meg-
alapozott gyanúja miatt indítottunk eljá-
rást, akik a rendelkezésre álló adatok alap-
ján Tahitótfalu külterületén egy pótkocsi-
ról szereltek le alkatrészeket és ezeket a
helyi színesfém telepen értékesítették.

Március hónapban átadásra kerül a Híd
üzletház. A 11-es fôúton érvénybe lépô új
forgalmi rend betartását folyamatosan ellen-
ôrizni fogjuk. Különösen a gyalogátkelôhe-
lyek környezetében, valamint a megállási
tilalom alá esô területeken hajtunk végre
fokozottabb ellenôrzéseket. Felhívom a gya-

logosok figyelmét is, hogy a 11-es fôúton a
kijelölt gyalogos átkelôhelyeket vegyék
igénybe az úttesten való áthaladáshoz. A
megállási tilalom alá esô területeken a köz-
igazgatási eljárás hatálya alá esô szabály-
sértések rögzítésére alkalmas PDA készülé-
ket is alkalmazni fogjuk. Az ezen beren-
dezéssel rögzített szabálysértések esetén a
büntetés mértéke a 30.000 Ft-ot. is elérheti.

Az elmúlt idôszakban személyi sérüléses
baleset a területünkön nem történt, annak
ellenére, hogy az idôjárási és útviszonyok
továbbra sem javultak.

Herdics Antal r.fôhadnagy

Mb. ôrsparancsnok

Rendôrségi hírek

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Tahitótfalu Község Polgármesteri Hivatala
2011. április havától környezetvédelmi
járôr – közterület-felügyelô alkalmazásával
kívánja a lakosságot irritáló jelenségek fel-
számolását megoldani.

A környezetvédelmi járôr közterület-
felügyelôi jogkörökkel lesz felruházva, így
figyelmeztetéssel, felszólítással, helyszíni
bírság kiszabásával, vagy akár feljelentés
foganatosításával hatékonyan tud eljárni a
jogszabályok, helyi rendeletek betartása,
betartatása érdekében. A környezetvédel-
mi járôr – közterület-felügyelô teljes
munkaidejét a közterület rendjének meg-

óvása teszi ki. Ennek fô területei a
következôk:

– az illegális hulladék elhelyezések 
felszámolása,

– a szelektív hulladékgyûjtô szigeteken
tapasztalható anomáliák felszámolása,

– illegális szennyvíz-elhelyezés 
felszámolása,

– súlykorlátozás alá esô utcák 
forgalmának ellenôrzése,

– a településünkön zajló építkezések
figyelemmel kisérése,

– kerti hulladék égetési idôpontok
betartatása,

– reklámhordozók kihelyezése, közterület
foglalás,

– állattartási rendelet rendelkezéseinek
betartatása,

– parkolási, megállási szabályok 
betartatása, 

– a közterület rendjének védelme.

Kérjük lakosainkat, hogy fokozottabb fi-
gyelemmel kísérjék a közterület haszná-
latának szabályait, tegyenek meg mindent
lakókörnyezetünk megóvása érdekében.

Szabados-Molnár István 

falugondnok

Környezetvédelmi járôr 

– közterület-felügyelôi jogkörökkel Tahitótfaluban

Felhívom a Tahitótfalu 010/1 helyrajzi
számú erdô tulajdonostársainak figyelmét,
hogy a jelenleg hatályos jogszabályoknak
megfelelô erdôgazdálkodás létrehozása
érdekében erdôbirtokossági társulat mega-
lakítását szervezzük. Az ingatlan nyilván-
tartásba bejegyzett tulajdonosok részére
személyre szóló meghívót küldtünk. Mivel
az adatokban a tulajdonjog bejegyzését
követôen változások következhettek be,az
ingatlan tulajdonostársait ezúton is meg-
hívom az erdôbirtokossági társulat alakuló
közgyûlésére.

Az alakuló közgyûlés idôpontja: 2011.
március 21. (hétfô) 17 óra 30 perc

Az alakuló közgyûlés helyszíne: Népház,
Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.2.

Napirend: 
1. Az alakuló közgyûlés elnökének, jegy-

zôkönyvvezetônek és a jegyzôkönyv
hitelesítôinek megválasztása

2. A társulat megalakulásának elhatá-
rozása

3. A társulati névjegyzék megállapítása
4. A társulat alapszabályának megál-

lapítása
5. A tisztségviselôk megválasztása
6. A társulat használatába kerülô

erdôterület földrészletenkénti
jegyzékének elfogadása

7. A tagot megilletô társulati érdekeltség
megállapítása

8. Egyebek

Tisztelettel:

dr. Pálvölgyi Tamás

önkormányzati képviselô

A meghívóhoz egy rövid tájékoztatás az
erdôgazdálkodásra vonatkozó szabályok-
ról a www.tahitotfalu.hu címen érhetô el.

Felhívás

Álmomban fel szerettem volna hívni
Borcsa nevû hölgy ismerôsömet. Elôvet-
tem mobiltelefonomat, s azt vettem észre,
hogy a szolgáltató új szoftvert telepített és
aktivált a készülékemen. Hiába volt a kere-
sett név minden betûje az angol ábécé
része is, nem fogadta el a rendszer, s egy
gördülô névsorból ajánlott fel nôi neveket,
hogy azok közül válasszak, és nevezzem át
Borcsát pl. Ana, Annamary, Anny stb.-re.

Arra tisztán emlékszem, hogy a felajánlott
nevek mind idegen eredetûek voltak, egy
sem volt köztük magyar. Így változott át ez
az egyszerû kis álom rémálommá, s maradt
emlékezetes számomra. Felébredve jutott
eszembe az is, hogy nemrég volt alsótago-
zatos gyermekemmel parttalan vitám arról,
hogy a személynevek ábécés sorrendbe
írásakor igenis különbség van aközött,
hogy „a” vagy „á” betû van a szóban, azaz

az Andrást elôrébb kell helyezni az Ábel-
nél. Mivel nem akartam a tanító nénibe
vetett hitét megingatni, ezért feladtam.

Az egyik történet álom, a másik eset
valóság, de mindkettô arról beszél, hogy
valamit elvesznek tôlünk, valamit elveszít-
hetünk, ha nem ragaszkodunk hozzá.

„Ne azt nézzük, hogy mit vegyünk át az
Európai Uniótól, hanem azt mutassuk meg,
hogy mivel gazdagíthatjuk azt.”- mondta
valaki a televízióban nem pont ezzel kap-
csolatosan, de ide most nagyon találóan.

Szabó Judit

Aki „a”-t mond, mondjon „á”-t is!
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Magyarország 1848 – Európa minket figyel
Folytatás az 1. oldalról

Ez jelentése, a közigazgatási új rendszer-
nek. Ez határvonal az absolutizmus és azon
idô közt, mellyben a nép, a felségi jogok
gyakorlatát átvette. Idôre van szükségünk,
hogy az elvek alakodjanak, hogy a formák
megerôsödjenek. Az embereket meg kell
nyerni a civilizációnak, de nem erôszakolni
arra. Ezen formák a közigazgatási viszonyok-
tól függnek. S e tekintetben nem kerülhetjük
ki az európai események hatását sem.

Metternich politikája: a népeket kiskorú-
ságban tartani… Absolut hatalmak a népek
politikai állását alárendelt kérdésnek tartják.

Magyarország minden lépése Ausztria
állapotától föltételeztetett.

* * *
Az 1844-ki országgyûlés sokat dolgozott,

keveset végzett... Politikában a vigyázatlanság
is egy a bûnnel… a kormánynak nem törvény-
telenségek, de személyek ellen volt kifogása.
A törvényt személyeskedéssé tenni: erkölcste-
lenség. Részünkrôl az Apponyikormánynak
egyéb következéseit nem ismerjük az említet-
teken kívül, mint törvényellenes utasításokat,
…tisztviselôk korrupcióját, cenzúrai részre-
hajlást, országgyûlési kémek fizetését,…

Az ellenzék összeszedte erejét, alakította,
összeköttetésbe tette magát országszerte,
kiadta programját, egyesült, és megkezdte
mûködését. Egyszersmind az ellenzék a kor-
mánynak a múlt országgyûlés ótai eljárását
sokakban törvénytelennek és veszélyesnek
nyilatkoztatja, kijelentvén más részrôl azt,
hogy „minden elôlépést, melly a czélhoz
közelebb vezet — anélkül, hogy a jövendô
kifejlôdést megkötné — elfogad.” Az elvek
ismertetésében és vitatásában telt el az 1844-
1847. idôszak.

Az ellenzék tetemes többségben volt a
(követ) választásoknál. 1847. november 12-én
nyílt meg az (utolsó pozsonyi) országgyûlés.
Eredményeit tekintve ez országgyûlés alkot-
mányozó gyûlés volt. Függetlenségünk- és
szabadságért küzdöttünk egyszerre. Novem-
ber 22-én Baranya követe Somsics Pál úr
köszönô feliratot indítványozott a királynak…

Utána pestmegyei követ, Kosut Lajos úr
kelt fel. Szónoklatának erejével s éles bíráló
tehetséggel fejtegette az Apponyi kormány
mulasztásait…

Aztán mosonyi követ, gr. Szécsenyi István
úr szólt. ”Nagy feladat neki—mond—meg-
elôzôje után szólani…” Azon elvbôl indult ki
szóló: „hogy magyarok akarunk lenni és
alkotmányosok.” A kormánygép simplifi-
catiója (egyszerûsítése) neki is czélja…

Ama három indítvány felett hét napig tartó
tüzes vita folyt. A válaszfelirati vitáknál a kor-
mány-párt mérkôzik az ellenzékkel. gr.
Szécsenyi mindenáron akart eredményt…

Azonban nem kell felejtenünk, hogy a mi
alkotmányunk históriai alapokról fejlett… s

ehhez nálunk még azon különös körülmény
is járult, hogy a kormány a király személyé-
vel ugyanazoníttatott. Ez az absolutismus ter-
mészetében fekszik. Nálunk kérni kellett
akkor, midôn más alkotmányos nép követel.
Politikai életünk egy idegenelemû kormány
revisiója alatt állott… Az ország kívülrôl igaz-
gattatott. A reformot vagy együtt Ausztriával
kell vala keresztül vinnünk, vagy anélkül. Az
elsô esetben törvényes úton maradunk. Áta-
lakulásunk: békés. A második esetben, nem
kerüljük ki a forradalmat. Annyit mindenki
érzett, hogy Magyarország fordulópontján
állunk. A válaszfelirat megkészült, Kosut
indítványa értelmében... El voltak benne
számlálva a nemzet sérelmei… Ki volt benne
emelve az országgyûlés két legfôbb teendô-
je, a felelôs kormány s az évenkénti ország-
gyûlés… E válasz-feliratban minden megvolt,
semmivé a Fôrendek tették… 1847. decem-
ber 15-én került vissza a Fôrendektôl a
visszaküldött válaszfelirat a Karok és Ren-
dekhez… Mindezekkel négy hónap telt el. 

Hagyjuk a múltat, az idô kijavított min-
dent. 1848. február 1-sô napján érkezett meg
a királyi leirat… Egy gyönyörû complexusa
volt ez a legtömöttebb és legszebben hangzó
szavaknak. Minden volt benne, csak eszme
nem, csak igazság nem…

Márczius 3. 1848, egyik legnevezetesebb
napja az országgyûlésnek. Kosut úr ékes-
szólása ez alkalommal az események villám-
nyelve volt. A beszéd melegen folyt ajkáról,
minden szavában hazaszeretetet lehelt. A sé-
relmeket biztos megoldás fokára emelte
fel…: alkotmány…, közteherviselés…,
urbéri viszonyok…, a népnek is politikai
jogokban illô részesítése, képviselet…

(Kossuth) határozottan nyilatkozott a
szokásos országgyûlési alkudozások és kor-
mányszéki tárgyalások kollegiális hosszadal-
massága ellen. Figyelmeztette az uralkodó-
házat a késlekedés veszélyeire… Ez indít-
vány egy szó ellenmondás nélkül, általános
lelkesedéssel fogadtatott el, s másnap mind-
járt országos ülésbe vitetett. Ez az úgyneve-
zett „Felírás az országgyûlés teendôi iránt.”
Itt kezdôdött átalakulásunk.

A hazában mindenki gondolkozni kezdett
és tenni készült… Az országgyûlési ifjúság
még azon nap 400-at haladó aláírással peti-
cziót adott be, a sajtószabadságnak… nyílt
megemlítését sürgette a felírásban. Kosut
Lajos indítványozza a felírásnak — a felsôtábla
mellôzésével — egy küldöttség által ô felsége
elé terjesztését. Az alsó ház a törvény határai
közt kívánt maradni. Ezalatt a forradalom lük-
tetései a Rajnától a Dunáig terjedtek. Kosut
beszéde roppant lelkesedést szült a bécsi nép-
ben. Márczius 11-én német fordításban olvas-
tatott fel a nép elôtt. Bécsben márczius 13-án
polgárvér folyt, Metternich leköszönt.
Leírhatlan azon felindulás és diadalérzet, mely-

lyel e hír Pozsonyban fogadtatott. Küldöttség
neveztetett a nádorhoz, megkérendô, hogy az
országgyûlési teendôk tárgyábani feliratot,
Fôrendi tanácskozás alá bocsássa… Kosuttal
huzamos ideig beszélt. A „felelôsség terhe az
ön vállain fekszik”, ezen szavakkal vált el tôle.
Azon nap, márczius 14-én délután a nádor
kinyilatkoztatta a rendek izenetének elfo-
gadását. Kifejezhetetlen meglepetés ült a
konzervatív arczokon. Ollyan képet csináltak,
mint mikor az embernek halottja van.

Márczius 15-én indult az országos küldött-
ség a felírással Bécsbe… Nyíltan mondták ki
a sajtószabadságot, az uniót Erdéllyel,
(stb)… Ezalatt az ország középpontjában de-
rekasan mûködtek. A kezdetben csak poli-
tikai demonstráció békés forradalomba ment
által. A sajtószabadság tettlegesen kivívatott.
A politikai foglyok kiszabadíttattak. A pesti
12 pont lelkesedéssel fogadtatott az ország
minden szegleteiben. Márczius 15-ke min-
den esetre históriai nap…

A küldöttség Bécsben határtalan lelkese-
déssel fogadtatott. A magyar — mint egykor
Mátyás alatt — megint ura volt Bécsnek.
Márczius 17-én érkezett vissza Pozsonyba a
küldöttség. Kosut Lajos ékes beszédben nyi-
latkoztatta ki a népnek, hogy ô felsége, a
nádort alkirállyá nevezte ki, s gr. Battyányi(!)
Lajost független felelôs magyar minisztérium
alakításával bízta meg. E perctôl fogva meg-
kettôzött szorgalommal folytatta az ország-
gyûlés mûködését. Ama 31 törvény czikkely,
mellyben egy új alkotmány talpkövei rakat-
tak le, alig 25 napi mûködésnek eredménye.

Márczius 31-én jött meg a nádor a második
királyi végzéssel. Deák Ferencz ekkor így
nyilatkozott: „minden meg van nyerve, amit
csak papiroson nyerni lehet.” Kivívtuk a
diadalt… Általános volt az öröm. Az ország-
gyûlés levegôje nagyot változott. Tisztult. Az
ellenzék többségre vergôdött megyeszerte,
országszerte. Április 11-én rekesztetett be az
országgyûlés. A fejedelem a következôleg
szólt: „Hív magyar nemzetemnek szívembôl
óhajtom boldogságát…”. Az országgyûlés
örökre vôn búcsút Pozsonytól.

Magyarország független. Sajátmagától
függ, magából azt teremteni, amit akar.
Akarjon erôsen. Az erôs akarat: valóság.

Minden esetre legfontosabb kérdés ez
országra nézve: az európai nemzetek közül
mellyikkel teendi magát érintkezési, poli-
tikai, kereskedelmi, stb… szövetségbe…

Isten áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bôséggel,
Nyújts feléje védô kart,
Ha küzd ellenséggel!

Budapest, május elején , 1848. 
Székely József

(Összeállította: Budai Mihály)
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Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó kézmûves mestereket, ipar-
mûvészeket és képzômûvészeket szeret-
ném bemutatni. Tevékenységük sokak
számára már ismertté válhatott egy-egy
kiállítás, alkotótábor vagy kézmûves
vásár során.

Kollár Gábor famûves

Gábor tárgyai nem csak egyszerûen
fából készült ékszerek, dísztárgyak vagy
bútorok. A fa maga, mint élôlény is erôtel-
jesen jelen van és tovább él alkotásaiban.
Látható tárgyain a fa iránti tisztelet,
szeretet.

– Miért éppen a fa az az anyag, ami
alkotásra bírta Önt?

– Mindig is izgattak a színes, szép ere-
zetû fák, szívesen készítettem belôlük ele-
inte fülbevalót, hajcsatot, dobozokat, tála-
kat, de leginkább bútorokat szeretek
csinálni. Anyai nagyapám ács volt, bár dol-
gozni már nem láttam, de a szerszámait
megôrizte a család. A teknôvájó kapacska
a mai napig meg van, és persze a tárgyak
is, amiket készített. 

– Iskolában tanulta a fa megmunká-
lását?

– Nem, eredetileg fotós vagyok, de el-
kezdtem úgy húsz évvel ezelôtt faragni.
Elsô mesterem Incze Kálmán volt. Egyszer
aztán a Mesterségek Ünnepén, a Budai
Várban meglátott Gengeliczky László,
ahogy farigcsálok, és meghívott a fafaragó
táborába. Éveken át jártam ezeket a nyári
táborokat családostul. 20-25 fafaragó jött
össze rendszeresen, hatalmas munkákat
tudtunk együtt csinálni. Rengeteget tanul-
tunk egymástól, mindenki mindent el-
mondott, megmutatott a többieknek a fo-
gásokról, amiket ô tudott. Az együtt gon-
dolkodás volt a fontos, irgalmatlan nagy,
grandiózus dolgokat tudtunk véghez
vinni. Ebben a mesterségben nem is
szabad egyedül hozzákezdeni a nagyobb
munkákhoz. Eredetileg Tatabánya adott

otthont a bányász fafaragó tábornak, Gen-
geliczky László ezeket a táborokat élesz-
tette fel elôször Tatabányán, majd Gyenes-
diáson, Jákotpusztán. A táborokban kap-
csolatok épültek, és jöttek a munkák,
megrendelések egymás után, és itt ismer-
tem meg következô mesteremet: L. M.
Nagy József veszprémi faszobrászt.

– Izgalmas rönkbútorait itt a faluban,
a Vasárnapi Vásárnapon is láthattuk. 

– A 90-es évek vége felé nagy divatja
támadt a rönkbútoroknak, ezeket többnyi-
re személyre szabva készítettem. Nagyon
jó érzés volt, amikor Széchenyi Emily néni
megkeresett, hogy csináljak neki egy
íróasztalt, amin megírhatja az emlékiratait.

– Látom, fontos Önnek, hogy hová
kerülnek bútorai. Volt már olyan, hogy
nem szívesen adta oda a vevônek?

– Bizony volt. Az utolsó rönkbútorom-
nak úgy találtam gazdát a tahisi vásáron,
hogy az érdeklôdôknek azt mondtam,
nincs szabott ára, súgjon a fülembe egy
összeget. A nap végén megmondom, kié
lehet. Nem a legjobb ajánlatot, hanem a
legjobb gazdát választottam. 

– Mostanában organikus bútorokat
készít keményfából. Mit takar ez az el-
nevezés?

– Minden egyes bútort a megrendelô
személyére szabok. Úgy indul, hogy kell
találni az emberhez illô fát, ami nem egy-
szerû. A beszélgetés során megszületik
egy gondolat, amit a bútor funkciót betöl-
tô tárgyban formálok meg. Ez egy indirekt
mûfaj, a tárgyon keresztül teremtem meg
a kapcsolatot ember és ember között, álta-
la közvetítek gondolatokat, energiát. Így
nem csak egy funkcionális tárgy lesz,
annál sokkal több. Túlnô a szerepén, orga-
nikusan, élôként létezik. A használó életé-
ben nem csak gyakorlati, hanem szellemi
szerepet is visz. Rájöttem, hogy nincs
mindig szükségük az embereknek ennyire
erôs tárgyakra. Most már arra figyelek,
minél egyszerûbb, letisztultabb legyen a

megrendelt bútor.
– Keze munkájával nem csak bútoro-

kon keresztül, indirekt módon közvetít
gondolatokat, energiát, hanem úgymond
direkt módon is. A Prána Nadi gyógyí-
tást tanulja és gyakorolja egyre maga-
sabb fokon. 

– Csodálatos érzés, amikor az ember
kéri, megkapja, és  a kezén keresztül áram-
lik az életenergia, vagyis a prána. A keze-
lés helyreállítja az ember illetve élôlény
energetikai rendszerét és segítséget nyújt
a gyógyulásban. Olyan szintû közvetlen
kapcsolatot tudok így teremteni emberek-
kel, sorsokkal a kezelések során, amit
máshogy nem lehetne. 

Az alkotó vagy teremtô képzelettôl a
célig, a szeretetteljes szolgálatig hosszú az
út és fontos, hogy közben az ember min-
den megélt percére jó szívvel emlékezzen.

Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezô

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
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Unger Ödön a Pollack-Unger család
tagjaként kötôdött Tahitótfaluhoz.

Budapesten született 1918-ban, közép-
iskoláit a fôvárosi Piarista és a gödöllôi
Premontrei Gimnáziumban végezte. Jogot
tanult Budapesten és Oxfordban, 1940-
ben avatták jogi doktorrá. 1944-ben vált
Magyarország legfiatalabb ügyvédjévé.

A család tulajdona volt a budapesti
Astoria szálló, ami a háború alatt a német
Gestapo egyik központja lett. Feljelentés
alapján 1944 májusában a Gestapo letar-
tóztatta, a Svábhegyre vitte kihallgatni,
majd egy nap után elengedte. Nem sokkal
házasságkötése után, 1945 május 28-tól
augusztus 6-ig a kommunisták tartották
fogva, mint a „gestapós” Astoria volt tulaj-
donosát. Az Andrássy út 60-ban vallatták,
megkínozták, de amikor kiderült, hogy
több ember életét mentette meg a háború
alatt, szabadon engedték.

1946-47-ben eljárt Gerô Ernônél a né-
metek által felrobbantott tahi híd mielôb-
bi újjáépítése érdekében.

Sok munkával felújította az oroszok által
tönkre tett Astoriát, amit 1948-ban államo-
sítottak a kommunisták. Várható volt
újabb meghurcoltatás, ami elôl sikerült
feleségével együtt legális útlevéllel kül-
földre távozni.

Angliában telepedett le, ahol 1955-tôl a
Külföldi és Gyarmati Ügyek Irodájában

dolgozott ügyvédként. Késôbb Ghánába
került királyi ügyésznek és ott dolgozott,
az ország függetlenné válása után Nkru-
mah elnök munkatársaként is, 1961-ig.
Foglalkozott olajipari ügyekkel (ENI),
majd élete végéig nemzetközi ingatlanfej-
lesztési feladatokkal.

Édesapja, Unger Richárd, már kisgyer-
mekként megszerettette vele a szép tár-
gyakat. Így vált késôbb ifjúként, majd fel-
nôttként szenvedélyes mûgyûjtôvé. A
munkájával szerzett jelentôs vagyonból
1959-tôl létrehozta a világ egyik legjelen-
tôsebb iszlám mûvészeti magángyûjtemé-
nyét, ismert nevén Keir Gyûjteményt,
amely szônyegeket, textiliákat, miniatû-
röket, koránokat és kerámiákat foglal ma-
gában. Gyûjteményében magyar és más
európai mûkincsek is megtalálhatók (pl.
Pollack Mihály hagyatéka, Rubens,
Filippino Lippi, van Dyck festmény...).

Magyarságát haláláig megôrizte, és szü-
lôhazája támogatását a családi hagyo-
mányokat követve mindig gyakorolta. Sok
értékes mûtárggyal ajándékozta meg az
Iparmûvészeti Múzeumot, segítette szak-
mai munkáját a legnehezebb idôkben is. A
Nemzeti Múzeumnak 1991-ben több mil-
lió forintot adott mûtárgyvásárlásra. Az
Iparmûvészeti Múzeumnak 2007-ben 150
ezer angol fontot ajánlott fel egy majdani
szônyegmúzeum alapításához. A Nemzeti
Múzeumnak 2008-ban tucatnyi mûtárgy
megvételéhez 150 ezer fontot adományo-
zott.

Gyermekként több nyarat töltött Tahi-
ban a családi nyaralóban. Sok emléket
ôrzött falunkról, a falusi emberekrôl.
Itthon járva mindig fölkereste Tahiban
édesapja nyughelyét, a katolikus temetô-
ben pedig távoli ôsének, Pollack Mihály-
nak a sírját is. A sírkôfeliratokat olvasgatva
sok családról beszélt úgy, mintha tegnap
járt volna náluk. Emlékeit újságunkban is
felidézte egy rövid írásban, 2006-ban.

Az Unger villában létesített Pollack
emlékszobához adott a községnek egy
festményt a nagy építészrôl. 2006-ban
felújíttatta a család tulajdonában lévô
kápolnát és kriptát, Tahi egyik szép,
értékes épületét.

Unger Ödön 93 éves korában, 2011.
januárjában hunyt el Angliában, angol
állampolgárként, de magyar emberként,
magyar polgárként.

Ôrizzük emlékét, és kövessük szülô-
hazájához való halálig tartó hûségét!

Budai Mihály

Elhunyt Unger Ödön

Naima Tabet, a marokkói oktatási, kul-
turális és tudományos nemzeti bizottság
fôtitkára felvetésére 1999-ben az UNESCO
március 21-ét, az északi félteke tavaszának
elsô napját nyilvánította A KÖLTÉSZET
VILÁGNAPJÁ-vá.

Ezen a napon ünnepeljük KASSÁK
LAJOS születésnapját.

Kassák Lajos (Érsekújvár, 1887. március
21. – Bp., 1967. július 22.): költô, író, fes-
tômûvész, lapszerkesztô.

A gimnázium második osztályából kima-
radt, lakatosinasnak állt. Szakmát szerezve
szülôvárosában, Gyôrött és Budapesten
dolgozott. Részt vett a szakszervezetek
politikai harcaiban, az egyletek kulturális
tevékenységében, feketelistára került.
1912-ben megjelent elsô novelláskötete

(Életsiratás). A Tett címmel megindította a
magyar avantgárd elsô folyóiratát. 1916-
ban a Ma szerkesztôje. A Dokumentum
címû folyóirat, a Munka, az Új Idôk, majd
az Alkotás és a Kortárs szerkesztôje. A 60-
as évek avantgárd reneszánsza a nemzet-
közi érdeklôdést is ráirányította. Egymást
követték külföldi kiállításai. 1965-ben
Kossuth-díjat kapott.

Kassák Lajos hatalmas életmûvet hagyott
maga után. Számos mûfajban alkotott ma-
radandót: író és költô, teoretikus és kri-
tikus, szerkesztô és mozgalmi vezér, festô
és tipográfus, aki alkalmanként szakér-
telemmel szól zenérôl, színházról, építé-
szetrôl, filmrôl, reklámról, fotóról. Folyó-
iratai modern mûvészetünknek az európai
kultúrával egyenrangút teremtô fórumai.
Mûhelyei indítottak el számos fiatal tehet-
séget, nemegyszer világhírûvé lett alkotó-
kat. Pályájának különös színt ad autodidak-

ta indulása, kemény jelleme és szellemi
fölemelkedésének éthosza.

(Új Magyar Irodalmi Lexikon alapján)

Kassák Lajos: Elôre

Évfordulók –a költészet világnapja – március 21.
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Ha a világ rigó lenne...

Ha a világ rigó lenne,
kötényemben ô fütyülne,
éjjel-nappal szépen szólna,
ha a világ rigó volna.

De ha a világ rigó lenne,
be se férne kötényembe,
kötényem is honnan volna,
ha egész világ rigó volna.
(Weöres Sándor)

Feketerigó (Turdus merula)

25 cm hosszú, kb. 90 gramm súlyú ma-
dár. A hím koromfekete tollazatú, szeme
körül keskeny sárga csíkkal. Csôre arany-
sárga. A tojó barnás színû, hátán sötétebb,
hasi részén világosbarna. A fiatal rigók szí-
nezete a tojóéra hasonlít, de vörösesebb
barnás színûek és erôteljesebben pöttyö-
zöttek. A rigó Európa nagy részén, Dél-
Ázsiában és Észak-Afrika bizonyos részein
egyaránt elôfordul.

Korábban a feketerigó igazi erdôlakó
volt, manapság minden emberlakta terü-
leten, kertekben, parkokban elôfordul.
Közép-Európában áttelelô madár.  Nagyon
eleven, kedves madár, az erdôszélek
bokrainak és a tisztásoknak igazi ékessége,
mely alkonyat beköszöntése elôtt más
rigófélékkel kiszáll a tisztásra és ugrálva,
lépkedve és szedegetve gyönyörködteti az
ember szemét. Aztán felkap bokor tetejére,
fák kiálló ágaira és messze hallható, tiszta
hangon hallatja énekét, mely andalítóan hat
az emberre. Hívogatója vékony „cíh”. Ha
izgatott, illetve kirepüléskor és esténként,

mielôtt nyugovóra tér, egyaránt hallhatjuk
messze hangzó, tiszta  énekét „tilílió-líli”.

Hasznos madár s a táj ékessége tollával,
szavával. Csigákkal, férgekkel, rovarokkal
táplálkozik, de ôsszel bogyókra is rájár,
néha a gyümölcsre is, de óvatos madár
létére, könnyen megzavarható. Sövények-

ben, bokrokon, de akár az ablakpárká-
nyon vagy a tetôgerendán is fészkel, több-
nyire csak néhány méter magasan. A
madár növényi részekbôl, mohával kevert
földbôl nagy, erôs fészket épít. A fészekal-
ja négy-hét zöldeskék, barnás szeplôkkel
tarkított tojás. Évente kétszer-háromszor
költenek, elsôként márciusban.

Krúdy Gyula Álmoskönyvében így ír a
rigó álombéli jelentésérôl: 

Rigó: Öröm. Sárgarigó: kedves asszonnyal
ismerkedünk meg. Fenyvesrigó: utazás.
Rigót áruló ember: pletykaság. Rigófütty:
asszonynak új ismerôs, férfinak váratlan
szerelem.

A sorozat szerkesztôje: 

Sirkó-Németh Mariann

A hónap madara

Akik ott voltak a Tahitótfalui Reformá-
tus Templomban február 6-án a Vox
Insulae-Sziget Hangja Ökumenikus Kórus
jubileumi koncertjén, fültanúi lehettek az
álom megvalósulásának. Az immár 10 éve
mûködô kórus elvarázsolta a közönséget.
A tagok szinte mindannyian a kórus mega-
lakulása óta együtt énekelnek. Egy közö-
sen gondolkodó, összeszokott társaság tud
csak ilyen felszabadultan, ugyanakkor
mélyen átérezve elôadni komoly kórus-
mûveket. Felcsendültek többek közt
Bartók, Kodály, Orbán, Bárdos, Mozart
mûvek valamint a kórusvezetô, Zákányi
Bálint mûvei is. Meghívott mûvészként
láthattuk Rostetter Szilvesztert vezényelni
és hallhattuk Gubacsiné Mokos Andrea
népi énekest.

Köszönjük a kórusnak ezt a szép estét,
és azt, hogy évek óta színvonalas fellépé-
seikkel és önálló mûvészeti rendezvé-
nyeikkel színesítik településünk kulturális
életét, ünnepi mûsorait.

Béres Gabriella

„…Olyanok voltunk, mint az álmodók…”

Várjuk a környék legborzasztóbb, leg-
madárrettentôbb, életnagyságú, munkára
fogható madárijesztôit készítôikkel együtt,
akik lehetnek egyéni jelentkezôk, csopor-
tok, iskolai osztályok. Jelentkezés a

helyszínen 10:30-ig. Nevezési díj nincs. Az
egybegyûlt publikum (zsûri) bírálata 11
órakor. Fôdíj 200 tojás és 1 db riadt tyúk. 

Tisztelettel: a szervezôk

Madárijesztôk Versenye Tahiban a

Vasárnapi Vásárnapon április 17-én!

Igen tisztelt traktor tulajdonos gazdák!
Várjuk elôzetes nevezésüket a Traktor
Mustrára járgányaik adataival (típus,
évjárat, teljesítmény) április 10-ig.

Nem a szépség, nem az ifjúság, nem a
teljesítmény, nem a sebesség, nem a
ráncfelvarrás számít, hanem a jelenlét! 

A Vasárnapi Vásárnap 2011. évi közön-

ségdíjas traktorának és gondos gazdájának
díja  emléklap és 100 l gázolaj, amit az
OIL! Benzinkút Tahitótfalu ajánlott fel.

Nevezés: Béres Gabriella 0630/337 5527,

program@tahitotfalu.hu, 

Rokob Orsolya 0670/598 4345, 

mezontuli@gmail.com

Traktor Mustra Tahiban a Vasárnapi

Vásárnapon április 17-én!
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Február 5-én rendeztük meg nagyszerû
kapusunk, Puzder János emléktornáját,
amely az emlékezést, a környezô falvak és
városok labdarúgóinak baráti összejövete-
lét és az árván maradt család megsegítését
szolgálta. A rendezvény Turóczi Csaba –
aki a tornacsarnokban egy óriásgyertyát
gyújtott meg megemlékezésül – bevezetô
szavai után egy perces néma vigyázállással
kezdôdött.

A tornát a Pest Megyei Labdarúgó Szö-
vetség elnöke, Fekete Miklós úr nyitotta
meg emelkedett beszédével.

Ezután a csapatok két négyes csoportban
körmérkôzéseket játszottak, majd az azo-
nos helyezettek helyosztói következtek.

A rendkívül sportszerû mérkôzések után
a következô sorrend alakult ki: I. Pomáz,
II. Tahitótfalu, III. Szentendre, IV. Viseg-
rád, V. Dunabogdány, VI. Tahitótfalu 2.,
VII. Leányfalu, VIII. Szigetmonostor.

A döntôt Puzder János utolsó két csapa-
ta, a Tahitótfalu és a Pomáz játszotta, a
rendes játékidôben 2:2-es végeredmény-
nyel, majd a büntetôrúgások a pomáziak-

nak kedveztek.
A mérkôzéseket Gráfel László és

Szabados Bence felajánlásból vezették, kö-
szönet érte.

A díjakat Puzder János özvegye, Erika
adta át Dr. Sajtos Sándor polgármester
úrral közösen.

A 8 darab feliratozott, teljesen egyfor-
ma, 30 cm-es serleg Turóczi Csaba felaján-
lása volt.

Megköszönöm valamennyi csapat rész-
vételét, sportszerû játékát, a nemes ügyért
való felajánlásaikat. Köszönetet mondok a
Tahitótfalu S. E. valamennyi futballistájá-
nak, vezetôinek, a csapat törzsszurkolói-
nak, a Sportszár büfének, a szentendrei
kispályás  I-II osztályú csapatoknak, a Plas-
csevics János által szervezett „Dagober-
kupán” részt vett „Dagober és barátai”,
„Fehérék” és Tahitótfalu csapatainak,
valamint tahitótfalusi és szentendrei
magánszemélyeknek a gyûjtéshez való
hozzájárulásukért.

Megköszönöm Dr. Sajtos Sándor és fele-
sége jelenlétét, polgármester úr szép

záróbeszédét.
Köszönettel tartozom Tahitótfalu

Képviselô Testületének, amiért a ren-
dezvényre a torncsarnokot térítésmente-
sen bocsájtotta a rendelkezésünkre.

Ezúton is szeretném megköszönni
segítôimnek, Plascsevics Jánosnak,Tusák
Józsefnek, Karnevál Zoltánnak és felesé-
gének, Magdinak, valamint Juhász Tibor-
nak, hogy a rendezvény gördülékenyen,
szépen zajlott le, akik valamennyien
reggel hét órától délután háromig dolgoz-
tak az Emléktorna sikeréért, felajánlásból.
Szívbôl köszönöm munkájukat!

Az Emléktornát a Tahitótfalu S.E. min-
den év februárjában meg kívánja rendezni.

Helyesbítés
Itt kívánok helyesbítést tenni Puzder

János játékosmúltjával kapcsolatban: a
kiváló kapust 1974-ben Budai László és
Sándor István választotta ki tehetségku-
tató akció keretében a szentendrei Kos-
suth KFSE akkor induló serdülô csapatába,
innen vitte el Ôt 16 évesen az MTK.

A pontatlanságért elnézést kérek.

Turóczi Csaba

az Emléktorna szervezôje

Focihírek

Puzder János emléktorna

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
február 5-én férjem, Puzder János emlé-
kére rendezett teremtorna szervezôinek,
támogatóinak, a résztvevô csapatoknak, az
általuk tett felajánlásokért, valamint a
PMLSZ részérôl Fekete Miklós úrnak szép
megnyitó beszédéért.

Köszönettel tartozom polgármester úr
és felesége megtisztelô jelenlétéért, Tu-
róczi Csaba és barátai egyedülálló szerve-
zéséért.

Puzderné Csala Erika

Köszönetnyilvánítás

A téli átigazolási idôszakban sportegye-
sületünkhöz a következô játékosok érkez-
tek:
Erdélyi Károly - kapus (Pilisvörösvár LSE)
Mezônyjátékosok :                                 
Kelényi Szabolcs (Veresegyház VSK)
Váradi Csaba
Rátkai Richárd
Miklós Károly (mindhárman a Leányfalu
SE-bôl)
Varga Domonkos (még nem volt igazolva)
A tavaszi szezon hazai bajnoki mérkôzései:

március 13. 14.30 Tahitótfalu - 
Gödöllôi EAC

április 3.     15.30  Tahitótfalu - Pomáz
április 16.   16.00 Tahitótfalu -

Pilisszentiván
május 1.     16.00 Tahitótfalu - Kisnémedi
május 15.   16.30 Tahitótfalu - 

Dunabogdány
május 28.   17.00 Tahitótfalu - Piliscsaba
június 12.  17.00 Tahitótfalu - Aszód

Az ifjúsági mérkôzések a fentieknél
mindig 2 órával korábban kezdôdnek.

Turóczi Csaba

Sportegyesületi hírek

Márciusi számunkban két húshagyó étel
receptjét osztjuk meg Önökkel, ne felejt-
sék: továbbra is várjuk az Önök receptjeit
a program@tahitotfalu.hu email címre.

„Éliás, Tóbiás, egy tál dödölle,
Ettél belôle.
Kertbe mentek a tyúkok,
Mind megették a magot.”

Dödölle, gánica, ganca, cinke…

Hozzávalók:
• 1 kg  burgonya
• liszt ( amennyit felvesz)
• só ízlés szerint
• 2 fej hagyma
• zsír
A krumplit meghámozom, kockákra

vágom, és felteszem fôni. Amikor kész, a
fele levét leöntöm, félreteszem (régen
ebbôl fôzték a gánicalevest sok zöld-
séggel, tésztával). A krumplit összetöröm,
összekeverem liszttel, amennyit felvesz,
megsózom, és állni hagyom. A hagymát
nagy kockákra szelem, és forró zsírban
megpirítom. A fazékból egy zsíros kanállal
a hagymára szaggatom a krumplit, és
ropogósra pirítom állandó kevergetés mel-
lett. Pirosra, nem feketére. Tálaláskor
meglocsolom tejföllel. Kiadós, finom étel.

Smarni

Hozzávalók: 
• 20 dkg liszt
• 4 tojás
• 2,5 dl tej

• csipet só
• 1 evôkanál cukor
• 2 evôkanál sütômargarin

Elkészítés:
A lisztet tálba szitáljuk, egy habverôvel

belekeverjük a tejet, a sót és a tojássárgá-
ját. A tojásfehérjét kemény habbá verjük,
majd hozzáadjuk a cukrot és tovább ver-
jük. Egy nagy serpenyôben hevítsünk mar-
garint, és öntsük bele a tésztát. A smarnit
addig sütjük, míg az alja megpirul. Ekkor
megfordítjuk, és a másik felét sütjük meg.
Villával nagyobb darabokra szakítjuk, és
forrón tálaljuk. Adhatunk hozzá barack-
lekvárt vagy eperlekvárt és porcukorral is
megszórhatjuk.

Receptek olvasóinktól
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Konyha – fürdôszoba

Takarékoskodjunk a meleg vízzel: kád-
fürdô helyett inkább zuhanyozzunk, eh-
hez ugyanis általában negyedannyi víz és
energia szükséges. Ugyanez vonatkozik a
fôzésre is: ha minden európai tényleg csak
annyi vizet forralna fel naponta, amennyi-
re éppen szüksége van, a megtakarított
energiából megoldható lenne a kontinens
egyharmadának közvilágítása. 

Amit lehet, azt gôz nyomása alatt (kukta-
fazékban) célszerû fôzni. Az idô és az
energia megtakarítása elérheti a 30-40%-
ot. Bár megtérülô beruházás egy jó kuk-
tafazék, de ha nincs, annyit mindenkép-
pen megtehetünk, hogy olyan edényt
használunk, aminek a talpa illik a fôzôlap
méretéhez elektromos tûzhelynél, gáztûz-
helynél pedig, ha az étel felforrt, vegyük a
tüzet kis lángra. A fôzést, párolást mindig
fedô alatt végezzük. A zöldségeket csak a
szükséges mennyiségû vízben fôzzük. A
sütôt sem érdemes elômelegíteni, ugyanis

csak a kelt tésztáknak van szükségük me-
leg sütôre, minden mást el lehet kezdeni
hideg sütôben is. 

A vízcsapok csepegését lehetôleg azon-
nal meg kell szüntetni. A melegvíz-csap
folyamatos csepegése havi 150-200 liter
meleg víz elfolyását okozhatja. A elektro-
mos melegvíz-tárolókat célszerû külön
mért villamos energiával mûködtetni, ezzel
is 53-63% költségmegtakarítás érhetô el.

A mosóvíz hôfokának mérséklése is
jelentôs megtakarítással jár. Ha a 60 °C-os
mosóprogramot választjuk, és nem szük-
séges elômosást és a 95 °C-os programot
alkalmazni, akkor 35-40% villamos energia
takarítható meg.

Elektromos készülékek

Ne fogyasszunk feleslegesen áramot, ha
nem tartózkodunk otthon vagy egy-egy
helyiségben. Kapcsoljuk le magunk után a
lámpákat és elektromos készülékeket. Ne

szóljon feleslegesen a tévé, a rádió. Ha 5
db feleslegesen égô 60 W-os izzót lekap-
csolunk, évi kb. 12 ezer Ft-ot takarítha-
tunk meg.

Használjunk energiatakarékos égôket!
Az energiatakarékos égôk 5–ször keve-
sebb áramot fogyasztanak, és tovább tar-
tanak, mint a hagyományos izzók. Kom-
pakt fénycsövet ott érdemes használni,
ahol naponta legalább 3-4 órát világítunk
folyamatosan. Húzzuk ki a csatlakozóból a
mobiltelefon-töltôt, ha már nem használ-
juk! A töltô akkor is fogyaszt áramot, ha
nincs a telefon rácsatlakoztatva.

Ne felejtsük: a számítógép legtakaréko-
sabb képernyôvédôje a kikapcsolás.
Hosszabb munkaszünetnél a számítógépet
és a képernyôt kapcsoljuk ki teljesen. Jó
tudni, hogy a képernyôvédô becsapós
dolog: mozgó képek esetén még több
energiát is fogyaszt, mint normál üzem-
módban.

A sorozat szerkesztôje: 

Béres Attila

Ház körüli jó tanácsok

Tisztelt Lakosság, szeretnék megosztani
pár gondolatot a Tahitótfalu fôterén talál-
ható zöldség – gyümölcs, hús, és italke-
reskedésünkrôl. Mindhárom üzletben törek-
szünk arra, hogy kiváló minôségû és egész-
séges élelmiszereket forgalmazzunk. A zöld-
ség és húsboltban fôként magyar gazdák
élelmiszereit áruljuk, az italboltban pedig a
magyar borok és gyümölcs párlatok foglal-
ják el a fô polcokat. Mindhárman hiszünk
abban, hogy vásárlóink szívesebben fogyasz-
tanak magyar ételeket és italokat.

Hogy ez miért is fontos? Azért, mert az
Európai Unióban a versenyt nem lehet sem-
milyen formában torzítani, szabályozni. Ezt
a piacot nevezzük kompetitív (verseny)
piacnak. Vagyis egyetlen vállalat, vagy
egyén sem befolyásolhatja a piaci árat és a
termelés és a fogyasztás valamennyi költ-
ségét a termelô és a fogyasztó viseli. Ez a
közgazdasági elmélet Adam Smith nevéhez
köthetô. Smith azonban feltételhez köti a
lakosság gazdagságának növekedését. Ez a
feltétel pedig a következô: a termelô munká-
val foglalkozó lakosság létszámának nagysá-
ga. Ez a feltétel teljesen kézenfekvô, minél
többen foglalkoznak termeléssel, annál
gazdagabb az ország. Természetesen min-
denki szeretne egy gazdag, sikeres ország-
ban élni. Ehhez növelni kell a termelô
munkát. Azonban pontosan a versenypiac
miatt sem uniós, sem állami szinten nem

lehet elônyben részesíteni a magyar piacot.
Sajnos az unió többi országához képest a
magyar termelés tôkeszegény. Nem megle-
pô módon ezt a külföldi vállalatok is észre-
vették és ki is használják. Velük a legtöbb
magyar termelô nem tudja felvenni a
versenyt. Így az egyetlen módszer a gazda-
ság növeléséhez, hogy az egyéni fogyasztás-
nál elônyben részesítjük a magyar ter-
mékeket.

Nézzük ezt egy példával, szezonban pl. az
eper a termelônek és családjának és még a
napszámosoknak is ad munkát. Azt megve-
szi a magyar kereskedô, aki szintén mun-
kaadó, végül így jut el a fogyasztóhoz. A
nyereségébôl félre tud tenni a helyi takarék-
ba, aki szintén munkaadó. Ugyancsak a
nyereségbôl be tudja fizetni a helyi adókat,
támogatni az egyházát.

Mindeközben az eper nem utazik
átlagosan 1000-1200 km-et és három napot,
hogy aztán „frissen” az asztalra kerüljön.
Hanem délután leszedi a termelô és másnap
reggel a fogyasztó frissen haza viheti. Ez
pedig két dolog miatt fontos. Egyrészt a
környezetvédelem, másrészt a minôség
miatt. Márpedig a minôség az, ami a magyar
termékeknek a versenyképességét jelent-
heti. A magyar mezôgazdaság termékeinek
kvalitásai régóta híresek, kiváló adottságaink
miatt. Azonban az árversenybe nem tudunk

érdemben beleszólni. Nincs elég tôkénk,
hogy a magyar zöldséget Dél-Afrikában ter-
meltessük meg, egy dolláros napi bérért,
mint ahogy Hollandiában teszik. Viszont
személy szerint jobban ízlik a magyar
paradicsom, mint például a holland. Nézzük
meg a sikeres magyar termékeket, egytôl-
egyig a minôségük miatt lettek világhírûek.
Ki ne ismerné a zamatos villányi borokat, az
illatos alföldi gyümölcspálinkákat, vagy a
frissítô magyar ásványvizeket. Azonban a
minôségnek ára van és sajnos a szükség
nagyúr, és bizony nagyon sokan rákénysze-
rülnek olcsóbb áruk megvételére. De azért
látjuk, hogy egyre többen keresik a magyar
termékeket.

Amit a fent leírtakon túl elengedhetetlen-
nek tartunk az nem más, mint az udvarias és
személyes kiszolgálás, mert szeretnénk,
hogy a bevásárlás kellemes és emberi kap-
csolatokat építô, segítô legyen. Úgy gondo-
ljuk, hogy az üzleti tér, egyben közösségi tér
is lehet, így a bevásárlás nem a mindennapi
rutin része, hanem kellemes és hasznos
tevékenység lesz. Mi arra törekszünk,hogy
Önök üzleteinkben mindezt megtalálják.

Kívánunk minden kedves lakosunknak
sok sikert és jó egészséget.

Tahitótfalu, 2011. február. 20.

Ferenczi Attiláné, Keszler Szabolcs, 

ifj. Ferenczi Attila.

Nálunk elônyben a magyar termék
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Március-Böjtmás hava

Március 4. Kázmér napja

Ezt a napot rendszerint patkányûzô nap-
ként tartják számon. A Muravidéken érdekes
szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. A gazd-
asszony azért, hogy kiûzze a patkányokat az
istállóból, vagy a házból – ha esetleg már oda
is befészkelték magukat – éjjel háromszor
körülszaladta a házat, közben a kezében tar-
tott, egyéves mogyorófa vesszôvel verte a ház
falát. Ez az akció egyébként csak akkor volt
hatásos, ha éppen újholdkor történt. Ha min-
den feltétel megvolt, akkor azt mondták, biz-
tosan elmenekülnek a háztól a patkányok.

Március 7. Tamás napja

Ezen a napon nem kellett semmi külön-
leges dolgot mûvelni, a névnaphoz azonban
kapcsolódnak szólások. 

Az egyik szerint: „Tamás, aki jobb ember,
mint három más.” - arra utal, hogy e hónap-
nak az idôjárása már jobb, mint a három
„ember” nevû hónapé (szeptemberé, novem-
beré és decemberé).

Egy másik szólás arra figyelmeztetett,
hogy: „Ami tiéd, vedd el, ami másé, kerüld el.
”= „Ami másé, nem Tamásé.”

Március 9. Franciska napja

Idôjósló nap. A bácskai és a baranyai öre-
gek úgy tartották, hogy amilyen idôjárás ural-
kodik Franciska napján, olyan lesz egész már-
ciusban.

Március 10. 40 vértanú napja

Az idôjárást figyelô pásztorok és földmû-
vesek azt állítják, hogy e nap idôjárása 40 na-
pig tart. Különösen az e napi hideg okozhat
gondot, mert ha ilyenkor fagy, akkor a
következô 40 napban zord idô várható. 

Március 12. Gergely napja

A nap ünneplését IV. Gergely pápa ren-

delete el 830-ban, aki távoli elôdjét I. (Nagy)
Gergely pápát (509-604), az iskolák alapítóját,
a gregorián éneklés megteremtôjét az iskolák
patrónusává tette. E naphoz így Európa-szerte
felvonulások, diákpüspök-választás és vetél-
kedôk kapcsolódtak. Magyarországon, e na-
pon volt az ún. Gergely-járás. Ekkor az iskolás-
korú gyerekek a falut járták énekelve, s ado-
mányokat gyûjtöttek, amik elsôsorban a taní-
tót illették meg. (Ezt mint fizetséget általában
a tanítók díjlevelében is rögzítették.) A szokás-
nak egyébként nem kizárólag az adomány-
gyûjtés volt a célja, hanem az iskola népsze-
rûsítése is. Ez a tanító feladata volt, ô tanította
be a gyerekeknek az éneket és a jókívánságok
szövegét is. Ô rendezte a kis jeleneteket. A
gyerekekkel viszont nem ment el Gergelyt-
járni. A szereplôk a katonai verbuválás min-
tájára katonai rangot viseltek, s Szent-Gergely
vitézeinek nevezték magukat. Néhol magát a
püspököt is megjelenítették a játékban.

E naphoz egyébként idôjóslás is kapcsoló-
dott. Azt mondták, hogy ezen a napon még
elôfordulhat, hogy: „Megrázza szakállát
Gergely”, vagyis eshet még a hó. Ebbôl pedig
következtettek a termésre: „Ha Gergely meg-
rázza szakállát, akkor jó lesz a termés.”

Március 18., 19., 21. Sándor, József, Benedek

Az egész magyar nyelvterületen közismert
idôjárási regula, hogy: „Sándor, József, Bene-
dek zsákban hozza a meleget!” Egyes kutatók
szerint ebben a szólásban egy ókori római
hiedelem cseng vissza, miszerint Aeolus, a
szelek atyja bôrzsákba zárva tartotta a
szeleket. Ha kiszabadultak, a hajók a ten-
geren felborultak, az emberek elpusztultak. 

A Sándorokat gyakran gúnyos-mókás ver-
sikékkel köszöntötték névnapjukon. A kö-
vetkezô köszöntô Borsod megyébôl való, a
század közepérôl:

Sándor napja ma vagyon,
Átbillegtem a fagyon.

Ha jegy garast annátok,
Tudom mennem bánnátok.
Ha mehhaltok jaó jártok,
Rám marad a vagyonotok.
Szívebôl kivánom!
A három nap közül egyébként József napja

a leggazdagabb szokásokban. Ez ugyanis a
keresztény hit szerint a názáreti ács, Mária
férjének, Józsefnek a napja. E napon egyes
területeken böjtöltek, másutt nem dolgoztak. 

József a famunkások, az ácsok, asztalosok
védôszentje volt. A hagyomány szerint e na-
pon szólalnak meg a madarak.

Benedek napja a tavaszi napéjegyenlôség,
a tavasz hivatalos kezdete. 

(A tavaszi napéjegyenlôség fix idôpontjá-
hoz viszonyították Húsvét idôpontját is, ami
változó ünnep, vagyis minden évben más-
más idôpontban van. Március 21-e utáni elsô
holdtölte utáni elsô vasárnap Húsvét ünnepe
– ez egyébként mindig március 22-e és április
25-e közötti idôszakra esik.) 

Benedek napjához is kapcsolódnak hie-
delmek: ezen a napon kell fokhagymát dug-
dosni (ültetni), mert amikor kinô, akkor
használni fog a boszorkányok rontása ellen.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony

Nem véletlen, hogy a nap elnevezése gyü-
mölcsoltó, mert úgy tartották, hogy ezen a na-
pon kell oltani a gyümölcsfákat. Egyes he-
lyeken ezzel kapcsolatban azt tartják, hogy az
ilyenkor oltott fának késôbb nem szabad le-
vágni az ágait, mert vér fog belôle folyni. Ha
pedig valaki ki akarja vágni, akkor meghal, és
a pokolra jut. A katolikus egyház hagyományai
szerint e napon volt az angyali üdvözlet, vagyis
Jézus Szentlélektôl való fogantatásának napja.
Ehhez a naphoz is kapcsolódik idôjárásjóslás.
E szerint: ha megszólalnak a békák, akkor 40
napig hideg lesz. Azt is mondták, ha ezen a
napon hideg van, akkor rossz tavasz lesz. 

Népi kalendárium



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 1 1 . M Á R C I U SHirdetés

1 2



���� �������	�
�
�������	
���������

Hirdetés2 0 1 1 . M Á R C I U S

1 3

M a s s z á z s
Saját otthonában masszázst vállalok a

szigeten, Szentendre és Visegrád között.
Mobil masszázságyammal házhoz megyek.

• Frissítô masszázs 30 perc 2 200 Ft, 
60 perc 3 900 Ft

• Talpmasszázs 15 perc 1 450 Ft, 
30 perc 2 300 Ft

Sápyné Dudás Éva
Telefon: 26-385-885, 20-970-3085

Tisztelt tahitótfalui
lakosok!

Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, – Tahitótfalu 
polgármesterével egyeztetve – kidolgoztunk egy 

kedvezménykártyát a helyi lakosok részére. A kártyával
azonnali kedvezményt kap, nem kell pontokat gyûjteni és
késôbb beváltani, a pénztárnál azonnal kevesebbet fizet.

Ehhez nem kell mást tenni, csak az OIL! Tahitótfalu
Benzinkúton bemutatni jelen levelünket, és kitölteni 

a regisztrációs adatlapot, ezután megkapja a kártyáját,
amivel minden tankolásnál 2 Ft kedvezmény kap

literenként. Így a kedvezô üzemanyagárainkból ez további
megtakarítás Önnek. Akciónk március 1-jén indul és 

visszavonásig érvényes.

Jó tankolást, sikeres együttmûködést kívánunk!
OIL! Benzinkút, Tahitótfalu, Szabadság út 15.

Nyitva H-P: 6-19, SZ-V: 7-17-ig.
Munkaszüneti és ünnepnapok: 7-17-ig.

A kártya átruházása nem helyi lakos részére a kártya 
azonnali visszavonásával jár!

Vadhúsboltot nyitottunk 
Leányfalun az új CBA áruház mellett.

Választékunkkal és árainkkal el szeretnénk érni, hogy állandó
vásárlónk legyen Ön is. Ajánlatunk:

– 4 féle ízesítésû szarvasszalámi és kolbász
– Friss vákuumcsomagolt szarvas és vaddisznóhúsok
– Tisztított egész fácán és vadkacsatestek csomagolva

– Csontos vadhús csomagok fagyasztva
– Pácolt nemes vadhúsrészek rendelésre

– Vadfûszerek
– Palackozott Alpok-Aqua forrásvíz 

Nyitva: Kedd és Szombat: 8-14, Szerda, Csütörtök,
Péntek: 8-18, Vasárnap és Hétfô: Zárva

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy az újsághirdetések
díja 2011. évben nem változik,
így az alábbi bruttó díjak meg-
fizetése mellett továbbra is vár-
juk hirdetményeiket:

Apróhirdetés 20 szóig  2 400 Ft
1/16 oldal 2 970 Ft
1/8 oldal 4 480 Ft
1/4 oldal 8 780 Ft
1/2 oldal 17 810 Ft
egész oldal A/4-es 35 200 Ft

Hirdetési díjak

Ez itt 

akár 

az Ön 
hirdetése is

lehetne!
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

A Visegrádi Ásványvíz Kft munkatársakat
keres:

Gépkezelôt mûanyag feldolgozó és 
csomagoló gépek kezeléséhez.

Villanyszerelôi, elektronikai mûszerész,
vagy lakatos végzettséggel rendelkezôk

elônyben.

Levélcím: 2025 Visegrád, Lepencevölgy
Email: eva.gluck@visegradi.hu

További felvilágosítás: 
Telefon: 06-26-397-815

EBOLTÁS – 2011

Értesítjük a tisztelt  gazdikat, hogy ez évben az ebek
kötelezô, veszettség elleni összevezetéses eboltása az 

állatorvosi rendelôkkel rendelkezô községekben
közterületen nem végezhetô,azt a magán állatorvosi 
rendelôkben, vagy háznál, az eb tartási helyén kell

elvégezni.

Rendelônkben, a Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. sz. alatt –
Tesco-val szemben az oltást akciós áron – 3800 Ft (Magyar
Állatorvosi Kamara ajánlása) adjuk be a rendelési idôben.

H-P 9-12-ig, 15-19-ig, Szo 9-12-ig.

Házhoz híváskor 3 vagy több kutya esetén a kiszállás
ingyenes! (közeli szomszédban levô kutyák esetében is)

Az oltási idôszakban  – március 1.-május 31-ig – akciós
mikrochip beültetés és akciós ivartalanítás megbeszélhetô

a rendelôben.

Várjuk szeretettel,  
Dr.Szolnoki János és kollégái, 

30-9370-863, 26-385-152, 
éjszakai, hétvégi ügyelet: 30-66-26-849  

EPERFELVÁSÁRLÁS!
25 000 KG

TELEFON: 06 30 921-8904, 
NYÍRI  LAJOS
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CRANIOSACRALIS TERÁPIA

Dunakanyarban, Óbudán is elérhetô 
az amerikai orvos gyengéd 
manuál-terápiás módszere 
– fájdalmak
– stressz
– konkrét betegségek kezelésére.

Márkusz Zsóka
20 971 43 51
harmoniavarazs.hu

Számítógép-szerviz

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

Apróhirdetések
Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt.
Telefon: 06-20-320-4767
Ne hasogassa és ne tüzelje el méretes dió, cseresznye vagy
szilvafáját! Hasonló mennyiségû száraz aprított kemény tüzifát
adok érte. Megegyezünk. Tel.: 06 309 444 002.

Elmúlt számunkban rossz adatokkal
jelent meg a HPV-oltásról szóló 

hirdetés, olvasóink elnézését kérjük!
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Egyéni Turbo Angol–Német 
nyelvtanfolyam!
Már Vácott is!
Külföldi munkavállaláshoz, 
nyelvvizsgához, diplomához!
Relaxált alfa állapotban!
Biztosabb, gyorsabb tanulás!
Kevesebb magolás!
40 óra alatt aktív nyelvtudás!
3 szinten egyéni oktatás!
Díjmentes próbaóra!
nyelvturbo@gmail.com
20/472-4611
www.nyelvturbo.5mp.eu
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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

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,

szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,

telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.

Interwork

Temetkezési Kft. 

megnyitotta Tahitótfaluban 

a  Béke út 12. szám alatt 

új temetkezési felvételi irodáját. 

Az iroda hétfôtôl péntekig 900-1600-ig tart nyitva.

Szállítási ügyelet 0-24 óráig. 

Telefonszám: 06-20-398-0160. 

Kirendeltségvezetô Tóth József.

Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.

Telefonszám: 06-20-399-1006 

Lakatos Teréz igazgató

E-mail: interworkkft@freemail.hu



Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 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 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat •
FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-
331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pén-
tek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11.,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szom-
bat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel
hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üze-
morvosi 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, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u. 4.
Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs:
7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre,
Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig •
MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024
• OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-
300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.:
hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfél-
fogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK –
Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szer-
da, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgaz-
dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉK-
SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig,
kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105
és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént.
8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.:
385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-
560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.:
06/26 386-560, +36/30 951-7727
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Tisztelt Adózó!
2011-ben ismét lehetôség van rá, hogy

adójának kétszer egy százalékáról dönt-
sön egy egyház és egy civil szervezet javá-
ra. Ha nem rendelkezik az egy százalékok-
ról, azok az állami költségvetésbe kerül-
nek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFA-

LUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2003. május óta bejegyzett szervezet. Leg-
fontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglal-
kozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.

Adószámunk: 18699636-1-13

A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY

célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha sa-
ját közremûködés is tapasztalható az ille-
tôk részérôl. 

Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon az
ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bi-
zalmatlansággal szemben, a reális segítô
szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben.
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át e szándékra!

Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS

KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜ-

LET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tag-
jainak versenyeken elért kiváló eredmé-

nyeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.

Adószám: 18704390-1-13

A VOX INSULAE SZIGET HANGJA

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsopor-
tok támogatását tûzte ki célul. Legfonto-
sabb szervezete a Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar, mely rendszeres sze-
replôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. 

Adójuk 1%-ának felajánlásával az egye-
sület és az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
programsorozatát támogatják.

Adószám: 18704723-1-13

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKO-

LA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása,
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása. 

Kiemelt feladatul tûztük ki a 2008-
2009-as tanévre az idegen nyelv tanu-
lásának elôsegítését, az iskolai szabadidôs
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kul-
turális versenyek, vetélkedôk támo-
gatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségé-
nek megteremtését. 

Az alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!

Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

1% a civil szervezetekért

Idén januárban a hagyományokhoz hûen
megrendezték a Dunakanyar legrangosabb
prózamondó versenyét. Ezúttal Fábián
Zoltán lakhelye, Leányfalu adott otthont a
diákoknak.

Tanulóink évek óta elhozzák az 5–6. és a
7–8. osztályos kategória legelôkelôbb
díjait.

Idén a 7–8. osztályosok közül elsô
helyezést ért el Rátkai Amanda, harmadik
helyezést Podlovics Laura.

Végzôs diákunk, Podlovics Laura élmé-
nyeit adom közre.

„Idén már ötödjére vettem részt a verse-

nyen. Ötödikben értem el elôször helye-
zést, azóta minden alkalommal: voltam
már elsô, második, harmadik is. A válasz-
tott próza elmondása után egy ismeretlen
szöveg értelmezô felolvasása is feladatom
volt.

Nagyon tetszett, hogy személyre szóló
értékelést kaptunk a neves zsûritagoktól.

Igazságos volt a díjazás, a gyôztesek az
eredményhirdetéskor még egyszer el-
mondták meséjüket, prózájukat.

Elégedetten térhettem haza.”

Papp Judit magyartanár 

Fábián Zoltán mese- és 

prózamondó verseny


