
1848. március 15-e népünk történetének egyik  
legdicsôbb napja. E napon ünnepeljük a pesti ifjúság, a 
márciusi ifjak országot megmozgató, rendszert megrendítô 
forradalmát.

A XIX. század közepén Európa szerte hatalmas változások 
játszódtak le mind társadalmi, mind gazdasági szinten. Az 
elavult feudális rendet az ipari forradalom, a gyorsan fejlôdô 
termelés, kereskedelem feszegette. Magyarországon ez a 
folyamat a reformkorral indult meg a nyelvújító Kazinczy 
Ferenctôl, a felemelkedésért talán legtöbbet tett Széchenyin és 
a politikus-szónok Kossuthon keresztül a forradalmár Petôfiig.

A parlamenti küzdelmek, a gyôztes forradalom, a levert 
szabadságharc kudarcai ellenére is nagyot lendített hazánk 
elôrehaladásán, nemzetközi megítélésén.

Az utókor emlékezete a nagy eseményeket egy-egy 
személyhez köti, sokszor szembe is állítva ôket egy-
mással , mint Petôfit és Kossuthot, mint Kossuthot és 
Széchenyit, pedig a céljuk egy volt. Jelentôségüket gyak-
ran a pillanatnyi társadalmi, politikai helyzethez igazítva 
is magyarázzák. Vannak olyan idôszakok, amikor a forra-

dalmár Petôfire vetjük szemünket vagy Kossuthot tekint-
jük példának. Máskor viszont a történelmi események, 
személyek közül a kitartó, tenniakarásra példát mutató 
Széchenyire kell figyelnünk. 

Napjainkban talán Széchenyi István, a legnagyobb magyar 
munkásságában kellene keresnünk a választ gondjainkra:

„Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat 
stb. teszik a közerôt, hanem az ész, mely azokat józanul 
használni tudja. Igazibb súly s erô az emberi agyvelônél 
nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek több 
vagy kevesebb szerencséje.”  

„Az okos ember nem néz annyira a háta mögé, mint 
inkább maga elibe, s elveszett kincse siratása helyett 
inkább azt tekinti s vizsgálja, mit menthet meg, s azzal 
megelégedni s lassanként többet szerezni iparkodik.”

„Ne várjunk rövid idô alatt nagy elômeneteleket, s 
csak Istenért ne higyjünk azoknak. kik rövid idô és cse-
kély fáradság után óriásikat ígérnek!..”

Budai Mihály

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

Március 15. 18:00 Ünnepi mûsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emlékére. Helyszín: Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.
Március 30. Tavaszi zeneiskolai koncert. Hely szín: Népház

Faluház programja márciusban
Március 9. péntek 19:00: Zene-szó. Don Attila Band Klub elsô estéje. 
Tervezett további idôpont: minden hónap második péntekje. Belépés ingye-
nes. 
Március 23. péntek 18:00 Fûszerezzük az életet!. Kötetlen beszélgetések 
Sáfrány Kata, kineziológiai konzultánssal. 
Folytatás a 6. oldalon
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Önkormányzati hírek 2.

Polgármesteri beszámoló 4.

Tahitótfalu költségvetése 5.

„Hála tölti be szívemet, 

szeret az Úr, nagyon szeret” 8.

A régi jegyzôkönyvekbôl 10.

Falusi házaink 12.

53 nap a világ tetejétôl egy 

kicsit arrébb, folytatás 19.

Tahitótfalu márciusi programjai

A Képviselô-testület a helyi újság leg-
utóbbi számában megjelent tájékoztató 
óta két alkalommal tartott ülést, janu-
ár 30-án rendkívüli, majd február 9-én 
munkaterv szerinti ülést. 

A január 30-i ülést – melyen végül 
valamennyi képviselô megjelent és a 
döntések egyhangúlag születtek – leg-
inkább a gátpályázat beruházás kapcsán 
szükséges döntés indokolta. Ennek 
megfelelôen a rendkívüli ülés 1./ napi-
rendjeként a gátberuházás nyomvonalá-
ba esô magasfeszültségû villamosveze-
ték áthelyezésének tervezésére, illetve 
engedélyeztetésére szóló korábbi pályá-
zatról döntött a testület, mely alapján 
a legkedvezôbb (500.000,-Ft+ÁFA) 

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Forradalom, 
összefogás, 
tenniakarás
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Folytatás az 1. oldalról
ajánlattevô céget bízta meg a Képviselô-
testület. 

A 2. napirend keretében rövid tájékoz-
tató hangzott el az önkormányzati intézmé-
nyek alapító okiratainak módosításával 
kap csolatban. Ugyanis, az eddigi egységes 
önkormányzati költségvetés és költségve-
tési számlarend helyett valamennyi intéz-
mény önálló számlával fog rendelkezni, 
illetve a polgármesteri hivatal és az önkor-
mányzat feladatai a költségvetésben elkü-
lönülnek. Ez utóbbi miatt van leginkább 
szükség az alapító okirat módosításra, 
elsôsorban a polgármesteri hivatal tekin-
tetében. 

A 3. napirend keretében a Képviselô-
testület óvoda fejlesztéssel kapcsolatos 
pályázatról döntött. A döntés értelmében a 
Képviselô-testület nem indul a pályázaton, 
mivel a jelenleg ismert gyermeklétszámok 
(a következô 3 év tekintetében szinte vál-
tozatlanok), továbbá a jelenlegi férôhely 
kihasználtság mellett nehezen indokolható 
a pályázat. (részletes tájékoztató e témában 
külön) 

A 4. napirend keretében arról döntött 
a Képviselô-testület, hogy a korábbi hatá-
rozatában – 15/2012. (01.11.) – szereplô 
határidôt március 31-ig meghosszabbítja, 
Hartai Gyula Árpád utcai (JEKA ház) ingat-
lana megvétele tárgyában. 

Az 5. napirend keretében döntött a 
Képviselô-testület a 2012-re tervezett köz-
foglalkoztatásról, melynek keretében 2 fô 
adminisztratív és 8 fô fizikai munkaerôt 
igénylünk a Munkaügyi Központtól. 

A Képviselô-testület munkaterv szerin-
ti ülésére tehát február 9-én került sor, 
melyen Szabó Judit képviselô nem volt 
jelen. 

Az 1. napirend keretében a határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrôl hangzottak el 
tájékoztatások. Az egyik tájékoztatás sze-
rint a sziget 4 településének önkormány-
zatai jogilag is szabályozott társulási formát 
választanak együttmûködésükre, melyet a 
Képviselô-testület határozattal hagyott jóvá.

A 2. napirend keretében a Képviselô-
testület a Bizottságok, elsôsorban a Gaz-
dasági Bizottság hosszas elôkészítô mun-
kája alapján elfogadta az Önkormányzat 
2012. évi költségvetését. Majd ugyanezen 
napirend keretében döntött a testület a 
költségvetés, illetve a zárszámadás könyv-

vizsgáló általi felülvizsgálatáról. A testület a 
legkedvezôbb (550.000,-Ft+ÁFA) ajánlatot 
tevô HOM Audit Kft-t bízta meg. 

A 3. napirend keretében a falugondnok 
és a mezôôr adott tájékoztatást munkájáról. 
A mezôôri tájékoztató kapcsán határozat-
hozatal nélkül állást foglalt a testület arról, 
hogy a külterületi utakat ki kell méretni, 
mivel azok használatában az elmúlt évek-
ben problémák adódtak. 

A 4. napirend keretében a bizottsá-
gok adtak rövid tájékoztatást a megelôzô 
idôszakban tartott munkájukról. 

Az 5. napirend keretében az Egyebek 
napirendet tárgyalta a testület, ahol elsôsor-
ban a 11-es út menti, valamint a Béke utcai 
járda hiánya került szóba. Ezzel kapcsolat-
ban az önkormányzat a közút kezelôjéhez, 
valamint a közlekedési hatósághoz fordul 
szakmai segítségért. 

A Képviselô-testület a 6. napirendet 
(tulajdoni ügyek) zárt ülésen tárgyalta, 
tekintettel az önkormányzat gazdasági 
érdekeire. 

Ennek keretében több döntés is szüle-
tett, így például elsôként hozzájárult az 
önkormányzat a Békásmegyeri Kerékpáros 
Klub által tervezett kerékpáros verseny 
megrendezéséhez, illetve annak indító és 
célállomásához, valamint parkoló pálya-
ként biztosította a Váci révi és Kisoroszi 
utat összekötô aszfaltút igénybevételét. 

Következô döntésével a Képviselô-
testület a Vízmû kérésére engedélyezte az 
önkormányzati utak térítésmentes igény-
bevételét. 

Ezt követôen a Képviselô-testület rende-
zési terv módosítására vonatkozó kérelme-
ket tûzött napirendre. A Képviselô-testület 
úgy döntött, hogy mindkét ügyben kéri a 
fôépítész és a szakhatóságok állásfoglalá-
sát, továbbá további kérelmek befogadását 
követôen rövid idôn belül napirendre tûzi 
a 2010-ben módosított rendezési tervet. 

Ezt követôen a Képviselô-testület két 
önkormányzati ingatlan bérbeadásáról 
döntött (volt orvosi ügyelet épületrész ese-
tében új bérlô van, a volt Videotéka ese-
tében pedig új pályázatról szólt a döntés). 
A Képviselô-testület e cikkben is említett 
Hartai Gyula féle ingatlan tárgyában meg-
hozta végsô döntését, tekintettel arra, hogy 
az eladó elfogadta az ajánlatot (25 millió 
Ft.), illetve a testület az épületet 8 hónapra 
bérbe adta eladónak a JEKA Ifjúsági szállás-
helyek biztosítására (350eFt+ÁFA). 

Az ún. erdôsült területeket az Erdô-
felügyelôség a rendezési tervben, illetve 
a földhivatali nyilvántartásban erdôként 
indítványozta szerepeltetni hatóságoknál, 
mellyel kapcsolatban az önkormányzat 

ellenvéleményét fogalmazta meg, és ennek 
eredményeként kérte az Ereszvények, illet-
ve az Erdôalja kivonását az erdôtörvény alól. 

Ezt követôen a testület a helyi újság 
szer kesztô bizottságával kapcsolatban 
hozott döntést. A testület a hosszabb ideje 
a bizottság munkájában részt nem vevô 
Jüsztl Zsófiát felmentette tagságából, azon-
ban a szerkesztôség munkájában tovább-
ra is részt venni akaró Karácsony Ádámot 
megerôsítette. 

Döntött még a testület Dr. Buczkó Mónika 
kérelmére gépkocsi bejáró engedélyezésérôl 
a Feszty Árpád utcában. Döntött továbbá 
a testület arról, hogy az orvosi rendelôk 
fûtéskorszerûsítését, valamint a nyílászárók 
cseréjét ebben az évben megkezdjük, így 
hozzájárulva az orvosok fûtésköltségeihez. 

A Képviselô-testület ezen ülésén utolsó 
tárgyként az ún. községi erdôk témát tár-
gyalta. Ennek keretében arról döntött a 
testület, hogy ezen erdôterületekre vonat-
kozó gazdálkodási lehetôségeket kidolgoz-
tatja és elôkészíti a haszonbérleti, valamint 
termelési tervet. 

A Képviselô-testület 1 kivételtôl (ahol 1 
tartózkodás volt) eltekintve, valamennyi 
döntését egyhangúlag hozta. 
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Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek

2012. évben eddig született 5 fiú, 1 leány, 
összesen 6 gyermek.
Megszülettem!
2012. február 07-én, nevem: Pacor Bence
2012. február 13-án, nevem: Fanczal Dániel
2012. február 23-án, nevem: Szûcs Réka
2012-ben házasságot kötött 1 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Gajdos Gábor, Béke út 55., 73 éves
Nagy József, Pacsirta u. 29., 64 éves
Kállay Csongor Béla, Váci rév 154/5 hrsz, 64 éves 
Pavlik Bálint, Szentendrei út 147/A, 68 éves
Grátzl Jenôné, Dankó u. 12., 86 éves
Kovács Zsigmondné, Viola u. 63., 78 éves
Margit András, Visegrádi út 24., 84 éves
Sárközi László, Tahitótfalu, Ódry Á. u. 13., 72 éves
Nyugodjanak békében!
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Egy derûs nap tél és tavasz közt

Végre véget ér a nehezen érkezô, de annál 
makacsabb tél, a sok rossz ízû beszélgetés, 
hogy átadja helyét a derûnek, az élni akarásnak. 
Lengyel Rita grafikusmûvész, a zsûri elnöke ezt 
a pillanatot vélte felfedezni a II. Dunakanyar 
Kézmûves Kiállítás és Vásáron, a résztvevô 
hatvanhárom kézmûves egyedi, míves alkotá-
saiban gyönyörködve. A találkozást a közönség 
és a Dunakanyarban élô és alkotó kézmûvesek, 
népmûvészek között tavaly rendeztük meg 
elsô alkalommal, hagyományteremtô szán-
dékkal. Mivel mindkét részrôl sikeresnek talál-
tatott, a szervezôk, Szigetmonostor Faluház 
és Tahitótfalu Faluház idén is otthont adott 
ennek a jó hangulatú eseménynek, ezúttal 
Tahitótfaluban. A látogatók egész nap igénye-
sen szórakozhattak, kipróbálhatták a fafara-
gást, a fonást, a gyertyaöntést, nemezelést, 
bôrözést, mulathattak a Görömbô Kompánia 
zenés-táncos meséjének szereplôiként, tanul-
hattak magyar táncot, hallgathatták környé-

künk jókedvû népzenészeit. No és persze 
szavazhattak a kiállított kézmûves alkotások-
ra. A közönségdíjat a Kosdról érkezô Varga 
Zoltán Albert nyerte el népies festett bababú-
toraival. Tahitótfalu kézmûveseire büszkék 
lehetünk, hiszen a kiosztott tizenhárom díjból 
öt ôket illette: bôr kategóriában Jókai Attila, 
famívesként Sipôcz Márton, nemezzel Dr. 
Sergyánné Kis Bernadett, papír kategóriában 
Simon Ilona, életmód kategóriában Ágoston 
Ildikó kapott I. helyezést településünkrôl. A 
többi, környékrôl érkezô kézmûvesnek szintén 
gratulálunk, így a pomázi Fónad István fafaragó-
nak, a solymári Molnár Valéria kosárfonónak, 
a Pilisszentkeresztrôl érkezô Kóczián Csaba 
keramikusnak és a négy szentendrei alkotónak, 
Csôsz Krisztina textilmívesnek, Léb Zsuzsanna 
játékkészítônek, Huszár Diána ékszerkészítônek 
és Lantos Judit fazekasnak, aki a legkedvesebb 
kategóriát nyerte meg benevezett alkotásával.  
Jövôre újra találkozunk!          Béres Gabriella Fotók: Aladics Antal és Almássy Csaba
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Mégsem indultunk az óvoda férôhely 
bôvítési pályázaton

2011 decemberében több hónapos társa-
dalmi egyeztetés után került kiírásra egy új, 
az egész ország területére kiterjedô óvoda-
fejlesztési pályázat. A pályázat keretén belül 
a közép-magyarországi régió 3, 5 milliárd 
forintot kapott az erre a célra fordítható for-
rás keretbôl, amely megközelítôleg 20 regi-
onális pályázat támogatását teszi lehetôvé. 
Egy-egy tender 20-200 millió forint közötti 
összeget nyújt, amely 1 vagy 3 csoportszoba, 
és a hozzá tartozó kiszolgáló, illetve járulékos 
helyiségek építését engedi. 

A kiírást követôen a fôépítésszel, az óvoda 
vezetôvel, a pályázatírókkal és az építésügyi 
szakemberekkel heteken át folytattunk tár-
gyalást, a lehetôségek felmérése érdekében. 
Mind a két tagintézményünket megvizsgál-

tuk, és arra az eredményre jutottunk, hogy 
az Almásy László utcai óvoda fejlesztését 
tûzzük ki célul. Mivel a telek nagysága nem 
felel meg az elôírásoknak egy esetleges hoz-
záépítés után, ezért új helyszínt kerestünk a 
leendô létesítménynek. Az ingatlant a Torma 
réten találtuk meg. Adottságait tekintve min-
den szempontnak megfelelt.

A három csoportszobás, 60 férôhelyes fej-
lesztést céloztuk meg, majd elkezdôdtek a 
számítások az építési, üzemeltetési és egyéb 
költségeket illetôen. Az MSZ 24203-1 szab-
vány szerint, egy ilyen új építésû tagintéz-
mény a csoportszobákon kívül még számos 
helyiség kiépítését teszi kötelezôvé. Ilyenek 
például öltözô, mosdó, egyéni foglalkozta-
tó, tornaszoba, sportszertár, szertár, iroda, 
óvónôi öltözô, orvosi rendelô, elkülönítô, 
melegítôkonyha, tálaló, valamint szülôi aka-

dálymentes mosdó és wc. Így összességében 
már egy bruttó 600 m2-es épületrôl beszél-
tünk, a hozzá tartozó kb. 2000 m2-es játszó-
térrel, illetve kerttel.

Az adatok ismeretében – mivel minden 
csoportszobában minimum 18 fôs gyer-
meklétszámot kell biztosítani a pályázati 
elôírásoknak megfelelôen – megkezdtük az 
adatgyûjtést a demográfiai mutatók vonatko-
zásában, az óvónôk, védônôk, és a gyermek-
orvos segítségével. 

A beadási határidô április elsô hete, és a 
dokumentáció alapfeltétele a létesítmény 
engedélyes tervének megléte. A számadatok, 
és a várható születésszám figyelembevételé-
vel, azonban sajnos arra az eredményre jutot-
tunk, hogy ezt a beruházást a jelenlegi körül-
mények mellett nem áll módunkban lefolytat-
ni, mivel – bár szûkösek az óvodai intézmé-
nyeink, - mégis komoly átszervezést igényelt 
volna a csoportok feltöltése. Emellett pedig 
jelenleg az sem ismeretes, hogy mennyi nor-
matív támogatást kapnak alapfokú intézmé-
nyeink a jövôben, hiszen azt már tudjuk, hogy 
az iskolát 2013-tól állami mûködtetésbe vonja 
a törvényi rendelkezés. A mai rendelkezésre 
álló adatok alapján az új óvoda épület fenntar-
tása pedig évi 20-21 millió forint többletköltsé-
get jelentene a költségvetésünket terhelve. A 
bizottsági és a testületi döntés is tehát egyaránt 
az, hogy most ezen a pályázaton településünk 
nem vesz részt, azonban a lehetôségeink pon-
tos ismeretében a késôbbiekben kisebb lépé-
sekben a gyermekeinket befogadó intézmé-
nyeket folyamatosan fogjuk felújítani, rendbe 
hozni.

Beadtuk a gátpályázat második for-
dulóját

Jó hírrôl tudok beszámolni a gát pályázattal 
kapcsolatosan. Sikerült a határidôt tartva, feb-
ruár 24-én beadni a második fordulós pályázati 
dokumentációt. Az építési költségek valame-
lyest emelkedtek a 2009-es számításokhoz 
képest, így a beruházás teljes költsége 847 
millió forint, amely megközelítôleg 200 millió 
forintos növekményt jelent. Ezt alapvetôen 
a Dunabogdányi anyagnyerô hely bezárá-
sa okozta, mivel a megközelítôleg 90.000 
tonna szükséges anyagot így magasabb áron, 
messzebbrôl kell beszállítsa a kivitelezô az 
építési területre. A költségnövekedést már a 
beadás elôtt a forrást biztosító Közremûködô 
Szervezettel egyeztetve vizsgáltuk át, és azt 
elôzetesen jóváhagyták. Mivel a második for-
duló 100 %-os támogatási intenzitást élvez, így 
Tahitótfalu költségvetését ez többlet kiadással 
nem terheli. Pozitív döntés esetén várhatóan 
júniusra kapjuk meg a támogató döntésrôl 
az értesítést, ami nyár közepére jelent Támo-
gatási Szerzôdést. Amennyiben elnyerjük a 
támogatást, már elôzetesen, a döntést kö -
vetôen megkezdjük a közbeszerzéseket. Az 
építést – amennyiben minden a tervek szerint 
halad – 2013 tavaszán tudjuk megkezdeni, de 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

MÁSZ: Mértékadó 
árvízszint
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addig is, már ôsszel folynak majd elôkészítô 
munkálatok a területen, mint régészeti elô fel-
tárás, illetve közmû áthelyezések. 

A 2012. évi költségvetés
A 2012. évi költségvetés már az új 

Államháztartási Törvény alapján készült. 
A korábbi évek egy költségvetése helyett, 
ezúttal 5 különálló költségvetést készített 
a pénzügyi osztályunk. Az 5 költségvetési 
szerv emiatt, önálló adószámon és külön 
bankszámlaszámmal mûködik már. Így 
készült elôirányzat az önkormányzat, a pol-
gármesteri hivatal, az óvodák, az iskola, és a 

Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT) 
számára egyaránt. Tahitótfalu 2012. évre 
670.300 e. forinttal gazdálkodik. Az oktatási 
intézményeink összesen 218.660 e. forintot 
használhatnak fel, míg a polgármesteri hiva-
talra 110.000 e. forint jut. Az Önkormányzat 
így a saját elkülönített költségvetése terhére 
238.000 e. forintból biztosítja a nem önálló-
intézmények és szakfeladatok mûködését.  
Ezek a Népház, a tornaterem, a konyha, a 
védônôi szolgálat, a háziorvosi rendelô, ügye-
leti rendelô, a mezôôri szolgálat, kulturális 
feladatok, város és községgazdálkodás, köz-
utak üzemeltetése, fenntartása, közvilágítás 

üzemeltetése, közcélú foglalkoztatás, étkez-
tetés, szociális támogatások. A gát pályázattal 
kapcsolatos fennmaradó költségekre – mint 
pl a nem elszámolható pályázat írás is – 11 
millió forintot állítottunk be. Az elkülönített 
általános és céltartalék összesen 90.860 e. 
forint.

A 17 évre felvett hitelünk törlesztô részlete 
idén is 13 millió forint.

A tervezésnél ebben az évben is a legfon-
tosabb szempont a biztonságos, takarékos 
mûködés biztosítása, és fontos cél a pályázati 
lehetôségek további kihasználása.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu Község költségvetése 2012
Bevételek (ezer Ft-ban)
megnevezés Pollack Mihály 

Általános és 
Zeneiskola

Óvoda Önkormányzati 
elôirányzatok

Polgármesteri 
Hivatal

Összesen

Intézményi mûködési bevételek összesen 1350 37650 39000
Mûködési célú pénzeszközátvételek 
államháztartáson kívülrôl

16800 16800

Helyi adók  110700 110700
Átengedett központi adók 195424 195424
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1000 1000
Önkormányzat költségvetési támogatása 146510 146510
Támogatásértékû mûködési bevételek 7600 7600
Irányító szervtôl kapott mûködési célú támogatás 134960 82350 110000
Támogatásértékû felhalmozási bevételek 8266 8266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 136310 82350 523950 110000 525300
Elôzô évek elôirányzat-maradványának, 
pénzmaradványának és elôzô évek vállalko-
zási maradványának igénybevétele 

145000 145000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 136310 82350 668950 110000 670300

Kiadások (ezer Ft-ban)
megnevezés Pollack Mihály 

Általános és 
Zeneiskola

ÓVODA Önkormányzati 
elôirányzatok

Polgármesteri 
Hivatal

ÖSSZESEN

Személyi juttatások 96647 57418 34869 66700 255634
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

26639 14724 8940 17394 67697

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 13024 10208 146921 25906 196059
Ellátottak pénzbeli juttatásai 14185 14185
Egyéb mûködési célú kiadások 344310 17000

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított mûködési támogatás

327310

támogatásértékû mûködési kiadások 8000 8000
mûködési célú pénzeszközátadások államháztar-
táson kívülre

9000 9000

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
– Tartalékok 

0 0 90689 0 90689

általános tartalék 55689 55689
céltartalék 35000 35000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
Intézményi beruházások 11000 11000
Felújítások 5000 5000

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított felhalmozási támogatás

0

Támogatási kölcsönök törlesztése államház-
tartáson belülre

0 0 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 136310 82350 655914 110000 657264
Finanszírozási kiadások 0 0 13036 0 13036
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 136310 82350 668950 110000 670300

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérôl szóló rendelet, mellékleteivel együtt megtekinthetô honlapunkon: www.tahitotfalu.hu
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Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programja
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele. Vezeti: Losánszky Erzsébet.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek képzô-
mûvész szak kör. Vezeti: Lengyel Rita, 
+3620/547 5450
Népház programjai márciusban

Március 25. vasárnap 10:00: Habakuk 
Bábszínház: A nyuszkó ajándéka és a világszép 
kecskebéka. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30 
Egészségmegôrzô gyógytor na, vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 Orientális és show tánc-
oktatás (pompom és disco) 4-8 éves korig, 
17.30-18-30-ig 9 éves kortól 
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni-

kus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az 
énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Szabó Judit, 
0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Március 30. péntek 18:00 Olvasókör. Téma: 
Fekete István Ballagó idô c. regénye
Szerda 17:00-18:30: Kézimunka-klub. 
Érdeklôdni: 0630/951 5484.
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga tást 
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktuális elôadásról, a jegyek rôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdés szervezônél tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu márciusi 
programjai

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Tájékoztatom önöket, hogy az elmúlt idô-

szakban Tahitótfalu településen betöréses lo pás 
nem történt. Tahitótfalu Szabadság téren történt 
gépkocsi feltörés, melynek során az ismeretlen 
elkövetô a kocsi ülésén hagyott kézi táskát tulaj-
donította el úgy, hogy a jármû oldalsó ablakát 
betörte. Több alkalommal is felhívtam a figyel-
met arra, hogy a leparkolt jármûvünkben látha-
tó helyen lehetôség szerint ne hagyjunk értéket. 
Az elkövetô másodpercek alatt hozzáférhet 
ôrizetlenül hagyott értékeinkhez. Amikor „csak 
pár percre szaladunk be a boltba”, lehetôséget 
adunk rá, hogy bûncselekmény áldozatává vál-
junk. Ismét be kell számolnom besurranásos 
lopásról, melynek során az elkövetô a kertka-
puban hagyott kulcs segítségével behatolt az 
ingatlanra és az épület mellett lerakott szerszám-
gépet tulajdonította el.

Az elmúlt hónap kiemelt bûncselek ménye 
volt a Visegrádi úton lévô gyógyszertár sérel-
mére elkövetet rablás. A szemtanúk pontos 
személyleírása és a gyors, nagyszámú rendôri 
erô bevonásának köszönhetôen az elkövetô 
percek alatt beazonosításra, felderítésre és 
elfogásra került. Az elkövetôvel szemben az 
eljárást a Kapitányság Bûnügyi Osztálya gyor-
sított eljárásban lefolytatta. Az elkövetô gyors 
elfogásában a szemtanúk pontos, részletes 
beszámolója kiemelten fontos volt.   

Az elmúlt idôszakban személyi sérüléses 
baleset Tahitótfalu területén nem történt. Az 
idôjárás várható javulása nem feltétlenül jelenti 
az útviszonyok javulását is. Az útburkolatra 
lecsapódó pára hirtelen lefagyásokat hozhat 
létre, aminek következtében az úttest csúszós-
sá válhat.

Vigyázzanak magukra és értékeikre!

Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok 

Tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj 
2012. február 1-jétôl a vonatkozó törvény 
ér tel mében, így Tahitótfaluban legalább 3 
600 forintot kell fizetni minden egyes elfo-
gyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, 
akiknek az ingatlanja nincs rákötve a 
kiépített szennyvízcsatornára.

A 2003. évi LXXXIX. 12.§ (3) bekezdés 
módosítása értelmében a talajterhelési díj 
egy ségdíjának mértékét a korábbi 120 Ft/m3 
helyett 1200 Ft/m3 összegben határozta meg. A 
megváltozott mérték 2012.február 1-jétôl már 
hatályos, így az ettôl az idôponttól keletkezett 
szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni.

Tahitótfalu „érzékeny” besorolású terület, 
így ez az összeg háromszoros szorzóval számol-
ható. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-
fogyasztás után 3 600 forint talajterhelési díjat 
kell majd fizetni.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a 
kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezés-
re álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgaz-
dálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideért-
ve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 

Amennyiben a közcsatornát év közben 
helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését 
követô 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy 
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetôség hiányában 
az átalány alapján meghatározott víz mennyi-
sége, csökkentve a külön jogszabály szerinti 
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 
mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthetô azzal 
a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet 
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi elôírások szerin-
ti elhelyezését igazolja.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasztó-
nak) kell megállapítania, bevallania és megfizet-
nie (önadózás) a tárgyévet követô év március 
31-éig. Ebbôl következôen a T. Fogyasztók a 
magasabb díjfizetéssel elôször 2013. március 
31-én szembesülhetnek.

Nyílt nap idôpontja március 12. hétfô, 8.00-
11.00, központi épület.
Beiratkozás ideje: 
2012. március 22. csütörtök 8.00-17.00-ig
2012. március 23. péntek 8.00-15.30-ig
Helye: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26. 

A beiratkozáshoz az alábbiakra van szükség:
– Gyermek születési anyakönyvi kivonata
– Gyermek lakcím-kártyája, vagy lakcímigazo-

ló lapja
– Gyermek TAJ kártyája
– Óvoda által kiállított szakvélemény

– Amennyiben rendelkezésre áll, a Nevelési 
Tanácsadó jegyzôkönyve

– A szülô személyazonosításra alkalmas igazol-
ványa

– 2300 Ft Diákigazolványhoz és iskolai jelvény-
hez

Tisztelt Ebtartók!
A Magyar Állatorvosi Kamara Pest me gyei 

Szervezete 2012-ben sem járult hozzá az össze-
vezetéses eboltáshoz. Ezért a kötelezô veszettség 
elleni oltást az ebek tartási helyén háznál, vagy az 
állatorvosi rendelôkben lehet beadatni!

Rendelônkben az oltásokat rendelési idô alatt 
folyamatosan végezzük tavalyi áron.

Háznál történô oltásra idôpontot a 30-470-
7984 vagy a 26-387-177 számon szíveskedjenek 
kérni. Az oltás ára 3 800 Ft, a féreghajtó 300 
Ft/10 kg, az oltási könyv ára 500 Ft (ha még 
nincs). Három kutya egy helyen történô oltása 
esetén kiszállási díjat nem számolunk fel.

Rendelônk: Állatorvosi Ambulancia, Tahi 
Elekfy J. u. 4.                    Dr. Patócs András

Rendôrségi hírek

Tízszeresére emelték 
a talajterhelési díj mértékét

Beiratkozás a Pollack Mihály 
Általános és Zeneiskolába

Veszettség elleni 
eboltás
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1. A pályázat célja: Tahitótfalu Község 
Önkormányzata a köz mûvelôdési, kulturális, 
oktatási, sport és szociális területen mûködô 
civil szervezetek számára vissza nem térítendô 
támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlôdését 
elôsegítô  céljaik megvalósításához. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló for-
rás és az elnyerhetô támogatás: 2012-ben a 
támogatásra szánt pénzkeret 1.200.000,-Ft.

3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu szék-

hellyel rendelkezô
- Alapítványok
- Egyesületek
- Jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
- Jogi személyiséggel nem rendelkezô szerveze-

tek
akik részére az önkormányzat a 2011. évi  

te vé kenységük értékelése alapján, illetve a 
2012. évi önkormányzati  rendezvénynaptár-
ban szereplô önkormányzati rendezvények 

elôkészítésében és lebonyolításában vállalt 
kötelezettségük esetén állapít meg támogatást. 
Mûködésre max. 50 eFt támogatás adható.  

Nem nyújthatnak be pályázatot
- Pártok
- Önkormányzati fenntartású intézmények
- Közalapítványok
- Azok a civil szervezetek, amelyek  a közhasz-

nú szervezetekrôl szóló 1997. évi  CLV. tör-
vény 26 § (d./ pontja szerint közvetlen politi-
kai tevékenységet folytatnak.
4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével 

le het. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban 
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át, 
továbbá az Önkormányzati rendezvénynaptár is.

A pályázat beadásával egyidejûleg (legkésôbb) 
a 2011. évi tevékenységrôl szóló beszámolót is 
mellékelni szükséges. 

5. A támogatási döntés, az elbírálás 
ha tárideje

A támogatások odaítélésérôl a Kulturális 
Bizottság javaslatára a képviselô-testület dönt 
legkésôbb 2012. 04. 30-ig.  A pályázókat a pályá-
zati döntés után 5 munkanapon belül értesítjük 

az eredményrôl.  A civil szervezetek az elnyert 
támogatást a támogatási szerzôdésben meghatá-
rozott  módon  egy összegben vehetik igénybe. 

6. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô támogatás, 

melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevé-
kenységének, mûködésének költségeire használ-
hatja fel 2012. december 31-ig.

7. A pályázatok beadásának módja, helye  
és határideje

A pályázat benyújtásának határideje:  2012. 
április 16. 16.00 óra. A pályázat benyújtásá-
nak helye: Polgármesteri Hivatal  (Tahitótfalu, 
Kossuth Lajos u. 4.). A pályázatot 1 eredeti és 
2 másolati példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra írják rá: „civil pályázat”

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétôl 
számított 5 napon belül egy alkalommal lehe-
tôség van. Formailag nem megfelelô pályázatok 
elutasításra kerülnek.

8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ 

Kubanek Istvántól kérhetô a 06-30-349-4632 
telefonszámon.             

Községi önkormányzat

Pályázati kiírás civil 
szervezetek részére

Ha Te meg nem tartasz Uram Isten, 
hiába vigyáznak a mi szemeink…(Végy 
körül engem c. kórusmûvének kezdôsorai.) 

Szívünket elönti a szomorúság, mert 
eltávozott a mi  pótapánk, testvérünk, aki-
vel 11 évet töltöttünk együtt és számtalan 
szép dallamot, harmóniát  és diszharmóniát 
tanultunk meg általa. A kezdeti sima több-
szólamú harsogó énekléstôl elvezetett min-
ket a szívhez, lélekhez  szóló, a szöveg értel-
mét láttató, sokszínû dinamikát alkalmazó 
elôadásokhoz. A betanulás idején  történel-
mi és vallástörténeti magyarázatokkal értet-
te meg velünk a komolyabb darabok mon-
danivalóját. A többhetes munka után, ha az 
elôadásra került sor, mi is sokszor borzong-
tunk és borzongattuk meg a hallgatókat is. 

Legjobban saját kórusmûveinek feldolgo-
zását tudtuk átélni, mert személyes érzéseit 
is átadta a betanítás közben. Nagyon fájt, és 
fáj, hogy kórusmûveinek nyári CD felvétele 
után nem volt módunk záróhangversenyt 
adni, amikor még velünk volt Bálint  és 
együtt volt a sok kiváló vendég hangjával 
kiegészült kórus. A zárónapon kiderült, 
hogy lelkileg ez már sok lett volna neki, 
mert a kórushét elôtt két héttel felmondták 
zenetanári állását, s kilátása sincs a közel-
ben elhelyezkednie. Tizenegynéhány éve 
ifjú kori kötôdései miatt vett a környéken 
házat, mert Tahitótfaluban töltötte segéd-
lelkészi  éveit, elsô szolgálati helye  pedig  
Szigetmonostoron volt.

Fájó szívvel köszönt el a bôvebb család-
nak tekintett Sziget Hangja kórustól, a béká-
si Hollós Lajos Német hagyományôrzô ének-

kartól és gitáros tanítványaitól.
Ôsztôl Szigetvár környéki 6 faluból álló 

szórványgyülekezeteknél kezdte el újra a 
lelkészi szolgálatot.

Mivel egyházi szempontból elváltként 
nem volt feddhetetlen, ezen a környéken 
ritkán gyakorolhatta eredeti hivatását, de 
míg itt volt, a ritka helyettesítések mel-
lett a táboroztatási alkalmakon reggel és 
este áhítatokat tartott, távolabbi helyszínû 
szerepléseink helyszínén is élt a szolgálat 
lehetôségével.

Örült, hogy nagylányait felvették a 
vágyott felsôfokú oktatási helyekre, és hogy 
több anyagi segítséget tud majd nyújtani 
gyermekeinek, köztük alig látott kisfiának is.

Telefonon keresztül többünkkel rendsze-
resen tartotta a kapcsolatot, örült a karácso-
nyi csomagoknak. Úgy beszéltük meg, hogy 
amikor már langyosabbra fordul az idô, 
lemegyünk a kórussal énekelni az egyik gyü-
lekezetbe és talán beiktatás is lesz.

Január végén fejezôdött be a CD borítók 
nyomtatása, aminek nagyon örült és ren-
delkezett, kinek küldjünk még tiszteletpél-
dányokat. A január 30-i próbán telefonon 
többünkkel beszélgetett. Tervezgette, mely 
eddig nem ismert gitáros darabjait küldi el 
elôre a nyári tábor elôtt, hogy készülhes-
sünk azok hangfelvételére is. Most már csak 
emlékezni tudunk rá. Befejezetlen maradt 
az életmû feldolgozása és az ô hangja, orgá-
numa nélkül nem lehet ugyanaz az élmény. 
2012.02.06-án, a Sziget hangja kórussal töl-
tött 10 év jubileumi koncertjének 1 éves 
évfordulóján hunyt el.

Nem volt könnyû természetû ember, 

újabban kerülte a konfliktusokat, és azokat, 
akikkel baja volt.  Ha mi kihoztuk a sodrá-
ból, akkor is keményen szórta az „áldást”, 
aztán elnézést kért: „amit visszafojtok, az a 
szívemre megy és én minél tovább ott sze-
retnék lenni a gyerekeim mellett” mondta.

A 90-es években volt már három infarktu-
sa, kórus darabjainak némelyike hordozza a 
komorságot, az elmúlást, más részébe beépí-
tette a megújuló szívdobbanást, az önmagá-
val és külvilággal kapcsolatos vívódásait, 
a  számvetést,  megbékélést  és Istenbe 
vetett hitét. Megzenésítetlen verseibôl tudo-
másom szerint saját forrásból jelent meg 
kötete, de regényének megjelentetéséért 
is küszködött. Az elismerés gyakran hiány-
zott az életébôl, de örült, hogy legalább a 
szûk körû kevesekkel megoszthatja, ezért is 
törekedett arra, hogy mesterének, Csomasz 
Tóth Kálmánnak is jobban megismertesse 
munkásságát.

Idézet részletek a „Végy körül engem” c. 
kórusmûvébôl: 
„Szegény fejem Uramhoz Óhajt, 
töredelmes szívet néki hajt…”
„Bûneimtôl Tôled megtisztíttassam, 
nagy irgalmaddal végy körül engem!
Mosogass jól meg fertelmességimbôl, 
amikkel fertéztettem éltemet…..”
„Ó én két szemeim, jaj az Úrra nézzetek, 
hogy kegyelmes, mindig higgyétek,
Nagy kegyelmét, nagy jó voltát 
mindenkor hirdessétek!
Ó én szemeim nézzétek!”

2012. február 8.  
Budainé Sipos Erzsébet (Tahitótfalu 
központú Sziget Hangja kórus tagja)

Zákányi Bálint lelkész, zeneszerzô-költô, karvezetô, gitártanár emlékére
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Hálásak vagyunk a Tájékoztató szerkesz-
tôinek, hogy lehetôséget biztosítanak a lap 
hasábjain a bemutatkozásra! Nagy elôdök 
nyomában állunk be a tahitótfalui gyüleke-
zeti szolgálatba, olyan elôdök után végez-
hetjük itt a szolgálatot, akik az egész tele-
pülés életén nyomot hagytak. Ezért is jó 
lehetôség, hogy ne csak a gyülekezet min-
den vasárnapos közössége ismerje meg az 
új lelkészházaspárt, hanem már a szolgálat 
kezdetén a település egész nyilvánossága.

Árvavölgyi Bélának hívnak, Békéscsabán 
születtem, ott is éltem az érettségiig. A 
középfokú hegedûs végzettség birtoká-
ban tanulhattam volna zenetanárnak vagy 
hegedûmûvésznek, azonban az iskola har-
madik osztályát végezve egyre világosab-
bá vált számomra, hogy inkább szeretnék 
református lelkipásztorként az Úr Jézusnak 
szolgálni. Sokat imádkoztam, hogy az Úr 
akarata legyen meg ebben a dologban is, 
nehogy az én egyéni fellángolásom rossz 
irányba vigyen. De az Igék egy irány-
ba mutattak, és így lelkesen kezdtem el 
a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen a lelkészi tanulmányaimat. 
Mindvégig sokat jelentett a békéscsabai 
gyülekezet megbecsülése, támogató szere-
tete, ahol megtérésemtôl fogva végeztem 
kántori szolgálatokat, énekeltem a gyüle-
kezeti kórusban, és iskolatársaimmal egy 
kis bibliakört is alakítottunk. Az egyetem 
alatt énekeltem a Református Kollégium 
Magyar Örökség díjas Kántusában, akikkel 
Dél-Koreától Tajvanon át Európa jó néhány 
országába eljuthattam, valamint a deb-
receni Kodály-kórusban is, kisegítôként. 
2002-2003-ban egy éven át félállást vál-
laltam az egyetem mellett, az Országos 
Mentôszolgálatnál kivonuló mentôápoló 
lettem. Erre nagyon büszke vagyok, máig 
is meghatározó élményekben volt részem 
az egy év alatt. 

Szakdolgozatomat az egyetem professzo-
rainak javaslata alapján történelmi Károli 
Bibliával jutalmazták – a végzôs évfolyam-
ban egyetlenként kaptam meg, illetve 
kaptam egy egyéves németországi kutatói 

ösztöndíjat. Segédlelkészként Szabolcsba 
kerültem, Ramocsaházára, azután követ-
kezett az ösztöndíj. Hazatérve szolgáltam 
Mezôberényben, majd a mosdósi Kiss 
Ferenc Református Idôsek Otthonában, és 
2008. január 28-án kerültünk feleségemmel 
az Okányi Református Egyházközségbe.  

Feleségem, Árvavölgyiné Szatmári 
Ibolya kabai származású, a középisko-
lát a Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziumában, a hittudományi egyete-
met Debrecenben végezte. A Biatorbágyi 
Belmisszió egyik csendeshetén tért meg, 
majd az érettségi évében kapta lelkészi 
elhívását. Az egyetem után a kunhegyesi 
gyülekezetben lett segédlelkész, majd a 
Kaposi Mór Oktató Kórház kórházlelkésze 
volt Kaposváron. Okányban hitoktatói fel-
adatokat végzett, a hittanosoknak kirándu-
lást, nyári gyermekheteket szervezett, ami-
ken mintegy száz fiatal volt a napi átlagos 
létszám. 

Családom biztatására 2009-ben beirat  koz-
tam a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Doktori Iskolájának levelezô 
tagozatára. Karl Barth egyháztanával fog-
lalkozom Dr. Fazakas Sándor professzor 
irányítása alatt. A világ három Barth-kutató 
intézetébôl az egyik Debrecenben találha-
tó, ennek munkájába kívánok bekapcso-
lódni a majdani doktori értekezésem ered-
ményeivel. Elôzô szolgálati helyünkön a 
Békési Egyházmegye közössége egyházme-
gyei jegyzôvé, a megyei Választási Bizottság 
tajgává, ill. a Tiszántúli Egyházkerületi 
közgyûlés lelkészi képviselôjévé választott. 
Így módom volt mind az egyházmegye, 
mind az egyházkerület életébe, döntésho-
zó rendszerébe már fiatalon belelátni és 
beletanulni.

Ki sem tudjuk fejezni azt a boldogságot 
és megtiszteltetést, amit a Tahitótfalui 
Egyházközség Presbitériumának egybe-
hangzó meghívása és a választó gyülekezet 
egyhangú határozata jelent számunkra: 
nagy örömmel érkeztünk erre a gyönyörû 
településre, hogy a nagy elôdök – nem-
csak lelkipásztorok, hanem gondnokok, 

presbiterek, bibliás családok – nyomdo-
kán haladva mi is hozzátegyük talentu-
maink és elhivatottságunk szerint, amit 
az Úr általunk akar itt elvégezni. Az elsô 
igehirdetés alapigéjéül, amelyet immár 
tahitótfalui lelkipásztorként mondtam 
el február 12-én, az 1.Korinthusi levél 2. 
részének elsô öt versét kaptam az Úrtól: 
„Én is, amikor megérkeztem hozzátok, 
testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki 
ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hir-
deti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert 
úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek 
másról, csak Jézus Krisztusról, Róla is mint 
a megfeszítettrôl. És én erôtlenség, féle-
lem és nagy rettegés közt jelentem meg 
nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem 
az emberi bölcsesség megejtô szavaival 
hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyí-
tó erejével; hogy hitetek ne emberek böl-
csességén, hanem Isten erején nyugodjék.”

Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy meg-
hallgatta és megáldotta a tahitótfaluiak 
kitartó imádságát, amely következtében a 
távolban élô lelkészházaspár és gyüleke-
zet egymásra találhatott. Hálásak vagyunk 
azért a sok szeretetért, amit kezdettôl 
fogva tapasztalunk Tahitótfaluban: a köl-
tözéskor nyújtott sok segítségért, a kedves 
szavakért, meghívásokért. Imádságban 
hordozzuk településünk valamennyi lakó-
jának életét. Szeretettel buzdítjuk a refor-
mátusokat, és minden embert, aki szeretne 
megnyugvást találni az élet viharai közt, 
égetô kérdéseire világos választ kapni, 
hogy keresse az Úr Jézust, a Biblia üzene-
tét. Gyülekezetünk azért van, mert Isten 
kegyelmes, és szeretné magát megismer-
tetni velünk, emberekkel. Így mindenkit, 
aki az Úr Jézus iránt érdeklôdik, szeretettel 
látunk közösségünkben. Reméljük, miha-
marabb találkozhatunk a Kedves Olvasóval 
is gyülekezetünk alkalmain!

Áldás, békesség!

Árvavölgyiné Szatmári Ibolya és 
Árvavölgyi Béla lelkipásztorok  

Mint a lap korábbi hírébôl ismert, 2012.
február 1-tôl gyülekezetünknek új lelki-
pásztora van, Árvavölgyi Béla tiszteletes 
úr személyében. A beosztott lelkészi fel-
adatokat felesége, Árvavölgyiné Szatmári 
Ibolya tiszteletes asszony látja el. A tiszte-
letes úr hivatalosnak tekintett elsô szolgá-
latára február 12.-én, vasárnap került sor, 
amikor a Presbitérium nevében az alábbi 

köszöntôvel fogadtuk a lelkészházaspárt: 
Tahitótfalu református gyülekezete, 

Presbitériuma és a község református-
sága nevében tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm mindnyájunk új lelkipásztorát, 
Árvavölgyi Béla tiszteletes urat és kedves 
feleségét, Árvavölgyiné Szatmári Ibolya 
tiszteletes asszonyt, gyülekezetünk beosz-
tott lelkészét. Akinek ez úttal is, ismételten 

kifejezzük ôszinte részvétünket, édesapja 
elhunyta alkalmából.  Engedjék meg, hogy 
tisztelettel köszöntsem – a lélekben velünk 
lévô – Sipos Bulcsú Kadosa nagytiszteletû 
esperes urat, valamint Szénási László tisz-
teletes urat. Megkülönböztetett szeretet-
tel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezet 
jelenlévô tagjait is.

Amikor a halandó földi ember vasárnap 
istentiszteletre készül, ekkor a hétközna-
pokkal szemben minden bizonnyal egyfajta 
magasabb, magasztosabb, emelkedettebb 
lelkiséggel, csendes, boldog örömmel teszi 

„Hála tölti be szívemet, szeret az Úr, nagyon szeret” 
– Az újonnan megválasztott református lelkipásztor és felesége bemutatkozása

Az új református lelkipásztor 
házaspár köszöntése
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ezt. Mert tudja, reméli, hiszi, hogy nem 
csak a templom több száz éves falainak 
oltalma, hanem az azon belüli közösség, 
a gyülekezet és Isten igéje, kinek-kinek a 
Mindenhatóhoz szálló imádsága biztonság-
gal és bizonyossággal ajándékozza meg. 
Ma, 2012. február 12-én ez különöskép-
pen így van. Ma talán másként érintette 
meg szívünket, lelkünket az éppen három 
ember-öltônyi idô óta, – túl világfordító 
eseményeken is – változatlan türelemmel 
és kitartással, az Istennel való találkozásra 
hívó harangjaink szava. A harangok nem 
csak hívnak, kérnek, de figyelmeztetnek is. 

Ma mindnyájunkat – az új lelkészházas-
pár gyülekezetünkbe történô befogadá-
sakor – különös lelkület ragad meg, mert 
ôk is, mi is imádságainkban hordoztuk 
azon reményünket, hogy Isten csodálatos 
és megértô szeretete okán örömteli egy-
másra találásban lehessen részünk. És ez 
a találkozás egy olyan istenfélô közösség 
házában történik meg, amely elsô templo-
ma megépítésétôl kezdve 400 esztendôn 
át változatlan hittel és elszántsággal, csüg-
gedés nélküli reménnyel kereste és találta 
meg mindenható Istenét, és a bejárati már-
ványtábla tanúsága szerinti, ezúttal 26. lel-
kipásztorát. Jelen 200 éves templomának 
köveit az elôdökhöz hasonlóan, a termé-
szet és a történelem szorításával szemben, 
az anyafölddel az életért való küzdelem-
ben megkérgesedett kezû, de emelkedett 
lelkületû református magyarok koptatták.  
Amely templom patinás padjaiban ülô 

küldetéses hitû hívek imádsága, és az Úr 
felé szálló zsoltáros éneke találkozott és 
találkozik Isten igéinek az ékesen díszített 
szószékrôl feléjük szálló üzeneteivel. 

Tisztelt tiszteletes úr és tiszteletes 
asszony! Önök egy olyan gyülekezet vezetôi 
lesznek, amely gyülekezet nagynevû lelki-
pásztor elôdök igehirdetésein, tanításain 
nevelkedett, és emelkedett hitében, erköl-
csiségében. Amely gyülekezet a magyar 
reformátusság kebelén belüli ismertsé-
gét, vezetôi iránti elismertségét és tiszte-
letet nem elsôsorban a szorgos munkája 
fejében elért anyagi lehetôségei, hanem 
a híveknek hitükhöz való ragaszkodása, 
egyházuk fenntartása és megôrzése iránti 
megkérdôjelezhetetlen elkötelezettsége 
és áldozatvállalási készsége révén érdemel-
te ki. És miként eddig, ezt a jövôben is az 
idôtálló és sok nehéz próbát kiállt maga-
tartással kívánja gyakorolni és megélni. 
Megadja lelkipásztor elöljáróinak a tiszte-
letet és szeretetet, akiktôl gyülekezetként, 
egyénenként és Presbitériumán keresztül 
is reméli, elvárja hogy azok Isten-béli hitük, 
esküjük, felkészültségük révén, a magyar 
református keresztyénekre évszázadokon 
át igaznak, hitelesnek bizonyult erkölcsi 
értékrend szerint lássák el gyülekezet-
megtartó, -építô, lélekformáló munkájukat 
Isten dicsôségére, a templom, a szülôföld 
és a nemzet megmaradása érdekében is.  

A Presbitérium köszönetét fejezi ki 
Szénási László tiszteletes úrnak a gyüleke-
zet érdekében kifejtett fél emberöltônyi 

munkálkodásáért.   
A Presbitérium köszönetét fejezi ki a 

gyülekezetnek azért, mert a sok teherrel 
megrakott nehéz idôszakot türelemmel, 
méltósággal és lankadatlan hittel viselte el, 
élte meg.

Árvavölgyi tiszteletes úrhoz és a tisztele-
tes asszonyhoz a fentieken túl ismét Wass 
Alberttel szólunk: „…szép és szent mester-
ség az Úr hagyatékának hordozása, de nagy 
súlyt visel a vállán az, akit az Isten kijelöl 
erre… de: …az Úr az egyetlen hatalom 
és az egyetlen erô s akik Ôbenne bíznak, 
erôs szívvel és erôs lélekkel, azokat nem 
hagyja cserben az Úr soha…” (Hagyaték) 
Végezetül: töltsék be az ôsi hajlékot öröm-
mel, szeretettel, boldogsággal. 

Nem utolsó sorban:a Presbitérium erköl-
csileg nagy súlyt helyezve az istentisztele-
tek orgonával történô, magas szintû zenei 
kisérésének fontosságára – elismerve az 
azon munkálkodó minden egyes gyüleke-
zeti tagunk önzetlen munkavégzését – a 
legmagasabb elismeréssel hajt fejet Bán 
András úr több évtizedes, áldozatkész fára-
dozásai elôtt, és ôszinte köszönetét fejezi 
ki eddig végzett munkálkodásáért. 

     
Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldást, 

békességet kívánok a gyülekezet, a Pres-
bitérium és a magam nevében is.

G. Szalai István, 2012. február 12.
(Rövidített, szerkesztett változat)

Húshagyókedd
Európához hasonlóan hazánkban is isme-

retes volt farsang és böjt tréfás küzdelme. 
Míg elûbbit Konc király, utóbbit Cibere 
vajda személyesítette meg. Vízkeresztkor 
Konc király, ám húshagyókedden Cibere 
vajda gyôz. Átveszi a hatalmat és véget vet 
a mulatozásnak.

A cibere erjesztett gabonalé. Ez a leves 
alapanyag ételek ízesítésére és italként 
használt savanyú folyadék. 

Cibereleves: 15 dkg kenyérkovászt 60 
dkg korpával 1 l langyos vízbe morzsolunk 
és meleg helyen állni hagyjuk. Ha sava-
nyodni kezd, még felöntjük langyos vízzel 
és 2-3 napig erjesztjük. Szitán átszûrjük és 
felforraljuk. 6 dkg rizs szórunk bele, meg-
sózzuk és lassan fôzzük. Ha a rizs meg-
puhult, 3 dl tejfölbôl 1 dkg liszttel beha-
barjuk, majd még rövid ideig forraljuk. 
Átpirított zsemleszeletekkel tálaljuk.

Nagyböjt
Hamvazószerdától húsvét vasárnapig 

tartó negyven napos idôszak a nagyböjt 
ideje. A böjtölést, az önmegtartóztatást 
nem csak az étkezésben tartották, hanem 

tilos volt például a mulatozás is (lakodalma-
kat sem ültek ez idô alatt). Az ország sok 
részén a zsíros edényeket hamvazószerdán 
elmosták, elrakták, s csak húsvétkor vették 
elô azokat. Egyesek „negyvenölést” tartot-
tak. Ez abból állt, hogy negyven napig csak 
naponta egyszer ettek. Nagyböjt idején 
zsíros, húsos ételeket nem ettek, olajjal, 
vajjal fôztek helyette. Nagyböjti étrendben 
sûrûn szerepelt az egyszerû sóban fôtt bab, 
az olajos káposzta, aszalt gyümölcs, s a 
fôzelékfélék mellett a különbözô halételek, 
tojásételek, kalácsok.

Kapucinus rétes:
Hozzávalók: 12 dkg vaj, 24 dkg liszt, 2 

tojás, 2 dkg élesztô, 10 dkg cukor, tej, só
Töltelékhez: 12 dkg cukor, 20 dkg man-

dula, 1 citrom, mazsola, 4 evôkanál rum, 
fahéj

Elkészítése: A vajból, lisztbôl, egy egész 
tojásból és egy sárgájából, élesztôbôl és 
cukorból egy kevés sóval és langyos tejjel 
rétestészta keménységû tésztát készítünk. 
Ha szép sima és hólyagos, meleg helyen 
megkelesztjük. Elkészítjük a tölteléket: a 
cukorból egy kevés vízzel szirupot fôzünk, 
ezután beletesszük a héjas ôrölt mandulát 

(fele lehet dió is), egy kevés citromhéjat, 
6 dkg mazsolát, 4 evôkanál rumot, egy 
pici fahéjat. A kihûlt tölteléket a kinyújtott 
tésztára kenjük, de nem egészen a szélé-
ig. Azután feltekerjük, tepsiben hagyjuk 
tovább kelni, majd megsütjük. Ha kihûlt, 
csokoládémázzal bevonjuk.   

(Szakál László nyomán Szabó Judit)

Régi ünnepek a konyhában

Az iskolai tavaszi szünetben április 
5-15-ig a könyvtár zárva tart.

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár
Kedd 8–12 óráig községi könyvtár 

 12–14 óráig iskolai könyvtár
Szerda 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–19 óráig községi könyvtár
Csütörtök 8–12 óráig községi könyvtár
 12–14 óráig iskolai könyvtár
Péntek 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár

Könyvtár nyitva -
tartási rend
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Falunk történetének szomorú és emléke-
zetes eseményei voltak mindig az árvizek. 
Ezzel együtt fontos feladat volt a gátépí-
tés. Önkormányzatunk most is dolgozik a 
községünket védô gátak bôvítésén. Lássuk 
hogyan történt ez a XX. század elején:

„A jegyzôkönyv felvétetett Tahitót falu-
ban 1904. márczius hó 30-án a képviselô 
testület által tartott rendkívüli közgyûlés 
alkalmával…(bíró: Cs Budai János, jegyzô: 
Vachott Károly)

Az elôzô képviselô testületi ülés jegyzô-
könyve felolvastatván hitelesítteték, ezután 
községi jegyzô elôadja, hogy a f. hó 9-én 
tartott ülésben a homok eladási szerzôdés 
feltételeinek megállapítására kiküldött 
bizottság feladatában eljárván a területet 
18612 n.méterben megállapította, és a 
helyszínén czövekkel kijelölte, a kiaknázási 
határidôt 10 illetve 12 évre ajánlja. a vétel-
árat 4200 koronában állapítja meg… 

Községi bíró elôadja, hogy már a múlt 
gyûlésen felszólíttattak azon gazdák, kik-
nek földjei a töltés csinálásba bele esnek, 
hogy n.ölenként mily áron hajlandók ezen 
területet a község czéljára átengedni, de a 
községgel eggyezségre jönni nem tudtak, s 
így a képviselô testület a kisajátítási eljárás 
kérelmezését kimondotta, de mielôtt ezen 
mindkét részre hátrányos eljárás megindí-
tásába bele fognának, ismételve felszólítja a 
gazda közösséget, hogy ezen területek áten-
gedésének ára felett újból tanácskozzanak, 
s tekintetbe véve, hogy a terület közczélra 
szükséges, s a tulajdonjog ezután is az 
illetôké marad, s így azt esetleg a töltéstest 
megrongálása nélkül használhatják is.  

A gazda közösség részérôl jelen voltak: 
Budai István, Maróthi Péter, Losonczi Lajos, 
F Szabó János, ,Surján Mihály, Rátz József, 
Sipos István, Vaczó Mihály, Kristóf Mihály, 
Fehér István, V Szabó József, és kijelentet-
ték, hogy földjeiket, illetve annak a töltés 
czéljaira felhasználandó részét n.ölenként 
50 fillérért hajlandók átengedni.

A képviselô testület beható tanácskozás 
után ezen ajánlatot elfogadja…

(Az 1904 július 16-i ülésen felkérték 
Winckelhofer Antal kir. mérnököt a nagy 
Duna felôli töltés kijelölésének elvégzésé-
re. A mérnök elôadta ajánlatát.)

A képviselô testület az ajánlatot elfo-
gadja, a 250 koronát a munkára ezennel 
utalványozza, az elöljáróságot a szükséges 
teendôkkel megbízza, és a töltésnek köz-
munkával leendô építését az ôszi vetés 
után elhatározza.”

Most pedig ismerkedjünk meg egy 100 
éves (zár)számadással:

„A jegyzôkönyv felvétetett Tahitót falu-
ban 1904. április hó 28-án… a rendes tava-

szi közgyûlés alkalmával…
Bieber Gyula plébános, kiküldött szám-

adás vizsgáló elnök megnyitván az ülést, 
üdvözli a jelenlévôket s miután bizalmi 
férfiakul, és a jkv. hitelesítésére R Hajdú 
Sándor és Kálmán István megválasztattak, 
az 1903. évi számadás tárgyalás alá véte-
tik… 
Bevételek:
Kivetésekbôl 11500 korona
Jogok és egyéb 
jövedelmekbôl 1803 korona
Ingatlanok jövedelmébôl 3456 korona
Épület fatelep bérletébôl 80 korona
Tenyész apaállatok után 500 korona
Rendkívüli és egyéb bevételek 2044 korona
Összesen 19383 korona
Kiadások:
Tiszti és szolga személyzet 
fizetésére 4390 korona
Adók, illetékek, köztartozások 2330 korona
Épületek fenntartására 578 korona
Iroda, fûtés, világítás 293 korona
Hivatalos lapok és könyvekre 241 korona
Napi és úti díjakra 798 korona
Csendôrök lakbére 40 korona
Faiskola fenntartása 253 korona                                                                                                                           
Tûzoltó szerekért 275 korona
Irodai szükségletekre 614 korona
Egyházi és iskolai költségekre 587 korona
Egészségügyi költségekre 80 korona
Tartozásokra 827 korona
Repülôhíd (komp) javítására 1570 korona
Éjjeli ôrök fizetésére 220 korona
Mezôôrök fizetésére 765 korona
Kéménysöprô 750 korona
Telekkönyvi betétekre 475 korona
Tenyész apaállatokra 528 korona
Pénz visszafizetés idegen alapba, 
vegyes 2721 korona
Összesen 18335 korona

Így a maradvány 1904. évre 1048 korona
Ezek után a képviselô testület a közmun-

ka számadást, a szegény alapot… felül-
vizsgálván, ezen elsô fokúlag megvizsgált 
számadást jóvá hagyja.

A következô napirendben a költségve-
tésinél hosszabb vita, „beható tárgyalás” 
kerekedett abból, hogy az országutak men-
tén a háztulajdonosok a községet illetô 
köztérbôl kisebb, nagyobb területeket 
elfoglaltak, s azt bekerítve kertjükhöz csa-
tolták… 

A vita eredménye: a tahisi oldalon a 
foglalásokat mérnök által deríttesse ki a 
képviselô testület és megváltás, esetleg 
visszafoglalás czéljából mutassa ki.”

(Megjegyzés: 1 korona=0,31g arany volt, 
ma ennyi arany kb. 3800 Ft)

Budai Mihály

A héten kezembe került egy orvosi szak-
lap, és „Gyógyítás források nélkül” címmel 
elolvastam a pszichés betegségek orvos-
lásának nehézségeirôl közzétett interjút. 
Olvastam többek között politikai befolyás-
ról, pénzhiányról, gyógyszer lobbiról, drága 
gyógyszerekrôl, a képzés hiányosságáról. 
Tudom, ez általános probléma az egészség-
ügyi területen, mégis ismét elgondolkodta-
tott az a nézôpont, amely szerint elsôsorban 
tudományos és pénzügyi szempontból kell 
megközelíteni a gyógyulási folyamatot.

Pozitívumként értékelem azt a tudomá-
nyosan is alátámasztott tényt, hogy a hittel 
rendelkezô emberek körében kevesebb a 
pszichés probléma, aki valamely valláshoz 
tartozónak véli magát, az védettebb a men-
tális betegségekkel szemben. Tehát a hit 
ereje gyógyít. Igaz, az emberiség ezt évez-
redek óta tudja, mégis gyakran hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni a bennünk lévô ôsi 
forrásról, a szeretetrôl. 

A kétségek, a félelem, a harag, a sértô-
döttség, a gyûlölet eltérítenek az igaz önva-
lótól, esetleg még betegséget is okozhat-
nak. Elôfordul az is, hogy a régóta berögzült 
negatív gondolatok erdejébôl nem találunk 
ki, pedig átszûrôdik a fény, a kivezetô 
ösvény is közel van, mégis a megszokott 
gondolatok rabjává válunk és ugyanazon 
körön belül keringünk. A gondolatok pedig 
érzelmeket váltanak ki, és ez fordítva is igaz. 
Ha gondolataink rombolóak magunkra vagy 
másokra nézve, az azt követô érzelmi válto-
zás sem lesz pozitív, szeretettel teli.

Mi lenne, ha valóban elhinnénk, ha elfo-
gadnánk, hogy minden tudásunk megvan 
ahhoz, hogy egészségesen, harmoniku-
san éljünk? Mi lenne, ha megerôsítenénk 
magunkban, hogy csak a szeretet tud igazán 
megváltoztatni, megváltani bennünket, a 
szeretet az, ami a jóságban való hitet fel-
ébreszti bennünk. A hitnek pedig alakító, 
teremtô ereje van. Ahogy Wass Albert írja 
„Ne csak hidd, tudd is”.

A „fûszerezzük az Életet” találkozáso kat 
folytatjuk, örömmel várom az érdek lôdôket.

Szeretnék találkozni azokkal, akik meg-
élik a mindennapi küzdelmeket magukban, 
családjukkal, kapcsolataikban, munkahe-
lyükön vagy épp annak hiányában, azok-
kal, akik félnek a jövôtôl, vagy egyszerûen 
közömbössé váltak már, de szívükben mégis 
érzik, hogy kis nyitottsággal tudnak vál-
toztatni a jelenlegi helyzetükön. Szeretnék 
találkozni azokkal is, akik betegnek érzik 
magukat és szándékukban áll változtatni 
ezen az állapoton.

A találkozó helye és ideje: Tahitótfalu, 
Faluház, 2012.március 23. 18 óra

Sáfrány Kata, kineziológiai konzultáns.
Tel.: 26/386-456

e-mail:kata.safrany@gmail.com

  A régi jegyzôkönyvekbôl       Gyógyítás vagy más?
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A február mindig mozgalmas hónap a Zene-
iskolában. Ennek egyik oka, hogy sok országos 
versenynek ekkor zajlanak a  válogatói. Február 
8-án Pomázon tartották a VII. Jeney Zoltán 
Fuvolaverseny Pest-Nógrád és Fejér megyei terüle-
ti válogatóját. Iskolánkat Szendrei Dóra képviselte. 
Szép szerepléséhez ezúton is gratulálunk!

Február 11-én a szentendrei PMK nagytermé-
ben Prokofjev: Péter és a farkas, valamint Saint-
Saëns: Az állatok farsangja címû mûvét ismerték 
meg növendékeink. 

Egy héttel késôbb, 18-án rendeztük meg immár 6. 
alkalommal a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok 
Kamarazenei Találkozóját, amelyre Budakalászról, 
Szentendrérôl és Dunabogdányból érkeztek zeneis-
kolások. Sajnáltuk, hogy a szigetmonostori jelent-
kezôk nem tudtak részt venni, és betegség miatt a 
budakalászi Zeneiskolát mindössze egy páros képvi-
selte. A tervezett 27 mûsorszám he lyett így „csak” 20 
produkció hangzott el, s ebbôl 11-et a mi zeneiskolá-
saink adtak elô! A fellépôk : Gonda Kristóf, Hagymási 
András, Tóth István (trombita), Bor Kata, Gonda 
Rebeka, Szendrei Dóra fuvola), Kis Kamilla (furulya), 

Radvány Orsolya,Vaczó Dóra, Papp Máté (gitár), 
Holba Laura, Sebes Ágnes Málna, Rácz Panna, Turay 
Balázs (hegedû), Halász Csenge, Szimilkó Virág, 
Vaczó Márta, Vaczó Zsuzsanna, Hartai Györgyi (zon-
gora). Bár a találkozónk nem verseny, a közönség 
mellett mindig meghallgat minket egy szakmai zsûri 
is. Idén Bánk Zsuzsanna -  a szentendrei Ze neiskola 
egykori igazgatója, Zeneiskolánk egykori vezetôje és 
hegedûtanára -, valamint Eredics Gábor – a Vujicsics 
Együttes vezetôje, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem tanára – értékelték az elhangzottakat.  
Örömmel és büszkén hallgattuk a sok dícséretet, 
amit a tahitótfalui zeneiskolások kaptak! 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Almássy 
Csabának a szép Meghívóért és Emlék lapért, a tanár-
társaimnak, akik a szervezésben, lebonyolításban 
részt vettek, a Tahitótfalui Iskola Gyermekeiért 
Alapítványnak és a Szülôi Munka közösségnek, ami-
ért újra ilyen csodás és gazdag vendéglátással készül-
tek. A visszajelzések szerint a vendégeink igazán jól 
érezték magukat, és szép élményekkel távoztak. 
Reméljük, jövôre újra találkozunk !

  Február 23-án a szentendrei Zeneiskola zongo-

ra-tanszakának vendégei voltunk: a négy 
koncertbôl álló Négykezes- és kétzongorás feszti-
válon iskolánkat Vaczó Márti és Vaczó Zsuzsi kép-
viselte. (A másik jelentkezô párosunk betegség 
miatt sajnos nem tudott részt venni.)

Szintén ezen a napon tartották a váci Pikéthy 
Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskolában a felvé-
teli meghallgatásokat. Iskolánkból Halász Csilla 
jelentkezett gitár tanszakra. A felvételi után, még 
aznap délután e-mailben értesítették Csillát, hogy 
a megszerezhetô 40 pontból 37 pontot ért el, s így 
felvételt nyert az iskolába. Sok szeretettel gratulá-
lunk ehhez a szép eredményhez Csillának, és ter-
mészetesen a felkészítô tanárainak is : Gellért 
Gabriella gitártanárnônek és Krafcsik Ibolya 
szolfézstanárnônek!

Márciusban ismét sok szép feladat vár ránk: 
9-én a leányfalui Idôsek Otthonában lépünk fel, 
készülünk a Dunakanyari Ki-Mit- Tud? válogatójá-
ra, a Virágvasárnapi Református templom-beli  
muzsikálásra , és a hagyományos Tavaszi tanári – 
és növendékkoncertünkre, melyet március 30-án 
tartunk a Népházban. Szeretettel várunk minden-
kit!                            

            Gratzl Erika zongoratanár

Zeneiskolai hírek – február

A Tahitótfalu S.E.tornacsarnokunkban 
2012. február 11-én rendezte meg a labda-
rúgó Emléktornát.

Kiváló, N.B. I.-et is megjárt kapusunk 
2010. karácsonyán hunyt el, s az Ô utolsó 
egyesületeként rendezzük mi meg minden 
év februárjában a róla elnevezett futballtor-
nát, amelyen idén is 8 csapat vett részt.

Új résztvevô volt a mezônyben a 
Du nakanyar S.E. U-17-es csapata, mégpedig 
annak okán, hogy Puzder János évekig volt 
a Dunakanyar S.E. kapusainak az edzôje is.

A tornát Fekete Miklós, a Pest megyei 
Labdarúgó Szövetség legutóbbi elnöke nyi-
totta meg.

A mérkôzéseket Ráfel László – aki 

tahitótfalui lakos – és Tóth Sámuel 
játékvezetôk vezették, mégpedig felajánlás-
ból, ingyenesen. Köszönet érte.

A torna zökkenômentesen, sportszerû 
mérkôzésekkel zajlott le.

A díjakat Puzderné Csala Erika adta át.
Itt szeretném megköszönni Plascsevics 

Jánosnak, hogy a feliratozott serlegeket 
felkutatta, beszerezte, ráadásul Marcinak, 
Puzder János kisfiának egy szép Juventus-
sálat is ajándékozott.

A torna legjobb kapusának Vas János 
– szintén tahitótfalui lakos – egy nagyon 
komoly Adidas kesztyût ajánlott fel.

Köszönetemet szeretném kifejezni 
Karnevál Zoltánnak és Magdinak, valamint 

Juhász Tibornak a tornán nyújtott segítségü-
kért.

Ezen a tornán nem az eredmény, hanem 
az emlékezés volt a fontos, de azért álljon itt 
a végeredmény is:

I. Pomáz
II. Dunabogdány
III. Tahitótfalu-Ex
IV. Pilisszentlászló
V. Tahitótfalu
VI. Leányfalu
VII. Dunakanyar S.E.
VIII. Szigetmonostor
Végül szeretném megköszönni Tahitót-

falu Képviselô-testületének, hogy az Emlék-
torna idejére a tornacsarnokot térítésmente-
sen biztosította számunkra.

Turóczi Csaba szervezô

2012. február 14-én a helyi tornacsar-
nokban rendeztük meg a 3.-4. osztályosok 
Bozsik-programos foci döntôjét, amelyet 
iskolánk csapata fölényesen megnyert. A 
szentendrei Barcsay Iskola csapatát 4-1-re 
(900 fôs mammutiskoláról van szó), a szent-

endrei Templomdombi iskola csapatát 7-0-
ra gyôztük le.

Február 17.-én rendeztük meg ugyanezen 
versenysorozat téli leánydöntôjét, amelyet 
7-8.osztályos leánycsapatunk nyert meg. 
4-5-6. osztályos csapatunk a saját korosztá-
lyában II. lett.

Itt szeretném megköszönni Szûcs Kata 

kolléganômnek, hogy a kisebbik lánycsapa-
tunk mérkôzésein végig ott volt a cserepa-
don, irányította ôket, és az egész torna alatt 
mindenben segített.

Valamennyi focistánknak szívbôl gratulá-
lunk!

Turóczi Csaba testnevelô tanár

A tél a lovasoknál sem múlt el esemény 
nélkül. A hajtók ilyenkor pihentetik a 
lovaikat. A tavasz viszont a versenyidény 
kezdetét is jelenti. Március hónapban 
megkezdôdik a lovak edzése és felkészítése 
az elsô versenyre. Minden hajtó már elôre 
próbálja megtervezni, hogy az év során 
mely versenyeken fog indulni. Ez a lovainak 
a felkészítésén és a versenyek idôpontján 

is múlik. Az elsô versenyek április közepén 
kerülnek megrendezésre.

Egyesületünk hajtói közül többen a tél 
folyamán is versenyeztek az egy napos, 
fedeles versenyeken. Niesz Gábor és a 
Bodor család tagjai vetek részt több ilyen 
versenyen Székesfehérváron, Újhartyánban 
és Debrecenben is.

Legeredményesebben Niesz Gábor sze-

repelt, aki Székesfehérváron két fordulót 
is megnyert, valamint egyszer második lett. 
Így a fehérvári sorozatban az összetett baj-
nokságot ô nyerte.

Az országos döntôn is nagy eséllyel indul 
a dobogós helyekért.

Egyesületünk idén újra tervezi orszá-
gos fogatverseny megrendezését A- és 
B-kategóriában.

   Tahitótfalui Lovassport Egylet

Puzder János emléktorna

Iskolai Sport

Tél vége, tavasz kezdete
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Fotópályázat

 Talán mára sikerült hagyományt terem-
tenünk, így szeretnénk megôrizni ezen 
jeles napok emlékét. Várjuk azokat a fény-
képeket, amelyeken az eddigi kilenc vásá-
runk pillanatait örökítették meg. A fotókat 
jpeg formátumban (személyenként leg-
feljebb öt képet) a tahivasar@gmail.com 
címen várjuk április 5-ig. A bíráló Korniss 
Péter Kossuth-díjas és Pulitzer emlékdíjas 
fotómûvész lesz. A nyertes fôdíj gyanánt a 
vásáron készíttethet egy rendhagyó tech-
nikájú fényképet Laczkó Péterrel, a helyi 
vándorfényképésszel. A kézmûves eljá-
rással készülô kép egy akkora kamerával 
készül, amelybe akár négy ember is bele-
fér. A 30-40 perces eljárást ezáltal a kamera 
belsejébôl nyomon tudja követni, hogy új 
ismereteket szerezhessen a régi fotográfiai 
technikákról.

II. Tahitótfalui Traktor Mustra a 
Vasárnapi Vásárnapon április 22-én!

Igen tisztelt traktor tulajdonos gaz-
dák! Idén is 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 ránc-
felvarrás számít, hanem a jelenlét! A járgá-
nyok begördülése 9 óráig. A közönség 14 
órakor élhet szavazati jogával.

A Vasárnapi Vásárnap 2012. évi közön-
ségdíjas traktorának és gondos gazdájának 
díja  emléklap és 50 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

A madárijesztôk újra versenyre kel-
nek egymással Tahiban a Vasárnapi 
Vásárnapon április 22-én!

Idén is várjuk a környék legborzasztóbb, 
legmadárrettentôbb, életnagyságú, mun-
kára fogható madárijesztôit készítôikkel 
együtt, akik lehetnek egyéni jelentkezôk, 
csoportok, iskolai osztályok. Jelentkezés a 
helyszínen 10:30-ig. Nevezési díj nincs. Az 
egybegyûlt publikum bírálata 11 órakor. 

Fôdíj 200 tojás (igazi is, csoki is) és sok 
gombóc fagyi. 

Kikiáltó verseny

Közhírré tétetik, hogy a legjobb kör-
nyékbeli kikiáltó most kerestetik! A legrá-
termettebb, legnagyobb hangú és legfor-
dulatosabb beszédû jelentkezôk 12 órakor 
a Vásár hivatásos kikiáltója mellett próbára 
tehetik magukat három percben. A bíráló 
nagyérdemû publikum által gyôztesnek 
ítélt versenyzô fôdíja egy dob. Jelentkezés 
11:30-kor a helyszínen.

Legszebb magyar viselet mustra

A vásárok hagyománya szerint a régi 
idôkben ünnepi viseletben érkezett a 
közönség, szeretnénk mi is a X. Vasárnapi 
Vasárnapot ezzel megtisztelni. Várjuk a kör-
nyék legszebb magyar viseletében érkezô 
vásárlátogatóját. A ruházat bármely magyar 
tájegységet képviselheti. Jelentkezés a 
helyszínen 12:00-ig. A viseletek bírája az 
egybegyûlt publikum. A fôdíj meglepetés.

Rokob Orsolya, Béres Gabriella

Közhírré tétetnek a X. Vasárnapi Vásárnapra szóló felhívások!

Ezúttal is Tótfaluról szól a mondandóm. 
A helytörténet, családtörténetek és a tár-
gyi emlékek, szokások elemzése, kutatá-
sa nem tárgya elmélkedésemnek. Okom 
van ezt megjegyezni, mert írásaim kap-
csán olyan kérdéseket kaptam, mint-
ha helytörténész lennék. Szó sincs róla! 
Építészként vizsgálódok, figyelve a házak 
sorsát, jelenét, esetleg múltját, vagy vár-
ható jövôjüket. A múltba tekintéshez sok 
segítséget kapok régi fotók és elmondá-
sok révén. Ami most foglalkoztat, a házak 
oromszegélyének (oromdeszkák) állapo-
ta, mert a látottak igencsak nyugtalanítók.

A nyeregtetôs (vagy csonkakontyos) épü-
leteket érô káros hatások az idôjárásnak 
leginkább kitett oromdeszkán mutatkoz-
nak meg a leghamarabb. Ez a kényes szer-
kezeti elem az oromfal és a tetô találko-
zásának, a fedés lezárásának fontos része 
általában deszkából készül. Kezelése, 

karbantartása nehézkes, magasan van. 
Ugyanakkor jelentôs szerepe van a ház lát-
ványában, a forma keretezésében, ezért 
gyakorta igényes faragással, kettôzéssel 
hangsúlyozott. Az oromfaltól a tetô cse-
répléceinek túlnyúló végeihez kapcso-
lódnak, ritkábban a  végszaruálláshoz. 
Szemlélve ezeket a deszkákat, azt láthat-
juk, hogy javarészt elhanyagolt állapot-
ban vannak, ennek okán a tetôfedés köny-
nyen sérülhet az alákapó szél miatt. Ahol 
kicserélték ezeket, általában egyszerû, 
gyalult faanyagot használtak, ill. használ-
nak, holott az eredetiek java szegélydísz-
szel ellátott, olykor színesre festett díszítô 
elemei voltak a háznak. Vannak dicséretes, 
hagyományôrzô felújítások, a motívumokat 
nem kellett kitalálni, „csak” megcsinálni. 
Sokunk örömére szolgálna, ha iparosaink és 
a tulajdonosok nagyobb figyelmet fordítaná-
nak erre a szép épület-tartozékra. 

Ki  gondolná, hogy a népi építészet 
iránt oly neves, s e tárgyban nem elhíre-

sült urak is komoly munkásságot fejtet-
tek ki, mint Herman Ottó természettu-
dós, akit a pásztorépítmények (cserények) 
foglalkoztatták, az ôsi magyar, szállítha-
tó és áttelepíthetô házak, vagy Kölcsey 
Ferencet a falu lakosságállományának élet-
tere, de komolyan vette Móricz Zsigmond 
is a témát, tanulmányai alapmûvek.

A jellegzetes, általában fellelhetô motí-
vumok és a helyi sajátosságok a különféle 
kultúrák keveredésébôl, az építômesterek 
szakmai felkészültsége és az építtetôk 
elôtt álló minták házasításából formálód-
tak falunk régi épületein. Látni itt barok-
kos homlokzatot, gömöri  hangulatot, szé-
kely faragást, „kôtornácot” vályogból, ido-
mított kômunkákat, kovácsoltvas keríté-
seket, igényes kapuzatokat. Aki teheti, 
ôrizze és óvja ezeket az értékeket.

Benedetti Tibor

Falusi házaink
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Közhasznú Alapítvány 2003 május óta 
bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól elfogad-
hatja a személyi jövedelemadókból felajánlha-
tó 1%-ot. 

Ha szeretne segíteni- és munkánkat eredmé-
nyesnek tartja-,  azt az alábbi  adószámon tehe-
ti  meg , melyet elôre is köszönünk. 

Adószámunk:18699636-1-13 
Számlaszámunk: 64700021-10009237
Dunakanyar Takarékszövetkezet
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.                                              

„A Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyer me keiért” Alapítvány célja a közsé-
günkben tanuló általános iskolás gyerme-
kek segítése, az iskolai nevelô-oktató 
munka anyagi támogatása, az oktatás tár-
gyi, technikai feltételeinek javítása. 
Ki emelt feladatul tûztük ki az idei tanévre 
is az idegen nyelvek tanulásának elôsegí-
tését, az iskolai sport- és egyéb szabadidôs 
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kultu-
rális versenyek, vetélkedôk támogatását, a 
hátrányos körülmények között élô diákok 
társadalmi esélyegyenlôségének megte-
remtését.

A korábbi évek 1%-os támogatásából 
megtakarított összeget 2011-ben az iskolai 
sza badidôs tevékenység támogatására 
(Népház udvarának rendezése, játékok, 
sporteszközök vásárlása), valamint a 
Zeneiskola támogatására (hangszer beszer-
zése) fordítottuk.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel 
munkánkat segítették.

Az Alapítvány céljainak eléréséhez 
kérjük idén is támogassanak bennün-
ket adójuk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13

Köszönjük!

Tisztelt Adományozók!

1%-os 
felhívások Ezúton szeretném megköszönni a 

„Dago ber” kupa támogatását az alábbi 
sponzoroknak.

– Tahitótfalui önkormányzat
– Kósa Klára reneszánsz studió
– Magyar és fiai
– Daróczi-Nagy Pincészet
– Dió pékség
– Ferenczi italdiszkont
– Rosco sport
– Kék Duna borozó
– Tahitótfalui Eperbor KFT.
– Háztartási bolt (100-as)
– Niesz Ferenc
– Ágoston György

Plascsevics János
szervezô

Ôszirózsa Nyugdíjas 
Klub hírei

Az Ôszirózsa Nyugdíjas Klubnak idén új 
vezetôje van Losánszky Erzsébet személyé-
ben. A pénztárosi munkát ezentúl Horváth 
Sándorné látja el. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Katonáné Áginak a másfél 
évtizeden át tartó lelkes és lelkiismeretes 
klubvezetôi munkáját és Várady Béláné 
Irénkének, hogy hosszú éveken át ellátta a 
pénztárosi teendôket.

Szeretettel várunk minden fiatal és 
kevésbé fiatal nyugdíjast klubunkba, ahol 
a hétfô estéket jó hangulatban tölthetik el 
velünk a Faluházban.

Ôszirózsa Nyugdíjas Klub

Köszönetnyilvánitás
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-

vány ezúton szeretné köszönetét kifejezni 
Vaczó Sándor úrnak és mindazoknak, akik 
adományaikkal segítségükre siettek falunk 
szerényebb körülmények között élô és rászo-
ruló lakóinak.

Köszönetnyilvánitás
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Természetes segítség kineziológiával
	
A kineziológia gyengéd és természetes módszer az érzelmi stresszek oldására.
Célja, hogy	testileg,	lelkileg	és	mentálisan	is	harmóniában éljünk önmagunkkal	
és	a	minket	körülvevô	világgal.

Ajánlom segítségemet azoknak, akik:
–	harmóniát	szeretnének	teremteni	önmagukkal,	családjukkal,	környezetükkel
–	magabiztosabbá	szeretnének	válni
–	szorongást,	bizonytalanságot,	félelmet	éreznek,szenvednek	a	depresszió	tüneteitôl
–	akut	vagy	krónikus	betegséggel	küzdenek	(pl.	allergia,	szenvedélybetegségek)	és
			betegségük	lelki	hátterét	szeretnék	megtudni,	feloldani
–	nehezen	tanulnak,	problémát	okoz	a	kommunikáció	(gyerekek,	felnôttek	esetén	is)
–	változást	várnak	kapcsolataikban	(párkapcsolat,	szülô-gyerek	kapcsolat,	munkahelyi	

problémák)	

Várom/várlak szeretettel: Sáfrány Kata – kineziológiai konzultáns
Tel: 26/386-456, +36 20 970 3000
e-mail: kata.safrany@gmail.com

Irisz 
szépségszalon
Tahi, Szentendrei út 1. 
Telefon: 06 30 582 5813

Szépülj velünk!
Szolgáltatásaink:
– álló turbószolárium

A SzolárIumbAn 
cSôcSere volT!
– svéd talp-nyirokmasszázs
– infraszauna
– pedikûr 
   varga marianna, Simon Imréné
– manikûr, mûköröm - varga marianna
– kozmetika
   Schirilla Kinga, nyircsák zsófia
– fodrászat
   benke Katalin, Karl lászlóné

•

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
nyitva: h-p 900-1900 óráig 

szo 900-1400 óráig

COOP ABC
Tahi Szentendrei út 1. 
(Parkolóval szemben)

ErzséBEt utAlvány 
ElfOgAdóhEly

Várjuk minden kedves régi 
és új vevônket!

Vadász napok az Urak Asztala Vendéglôben
Március 21-28-ig

Étel ajánlataink:

Tárkonyos ôzragu leves rozscipóban 990

Kemencében sült szarvas comb szalonnával tûzdelve
 párolt savanyú káposztával és röstikével 2650

Sült szarvas comb erdei gyümölcsmártással
 és burgonyafánkkal 2650

Ôzcomb filé vadasan zsemlegombóccal 2800

Vörösboros vaddisznópörkölt erdei vargányával, házi nokedlivel 1850

Érdeklôdni és bejelentkezni a 0626385456 illetve 
a 06204814838 telefonszámon lehet.

Várjuk szeretettel kedves vendégeinket!
2022 Tahi, Pataksor u. 1.

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Tisztelt Partnerünk!
2012-ben hirdetési díjaink az 
alábbiak szerint módosulnak:
Hirdetési díjak helyi újságunk-
ban 2012. évben
20 szóig apróhirdetés 2 600 Ft

1/16 oldal 3 300 Ft
1/8 oldal 4 800 Ft
1/4 oldal 9 400 Ft
1/2 oldal 19 000 Ft
egész oldal A/4-es  37 700 Ft
Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.

Új Méh-telep nyílik 
szentendre, Kôzúzó u. 1. sz. alatt

Magas fémkereskedelmi árakkal, mindenféle 
vas és színesfém hulladékát átvesszük.

roncs autók, akkumulátorok, réz- alumínium-
kábelek stb.

szükség esetén házhoz is megyünk.
Cégek hulladék kezelését is vállaljuk.

telefonszám: 06-20-987-1745
06-20-325-9860

Apróhirdetés
szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt. Telefon: 
06-20-320-4767

Szabó-Verebes Anikó
(pedikûr, manikûr)

Városkapu Üzletház
2000 Szentendre, Dobogókôi út  I.em. 5.

Esztétikai pedikûr
Paraffinos kéz – és lábápolás

Gél-lakk kézre, lábra
Manikûr, Japán manikûr

Szemölcs kezelés
Tyúkszem kezelés

06-20-453-6672
Email: szverebes@freemail.hu

Nyitva tartás:
H-P: 10-18, Szo: 10-12

Nyitvatartási idôn kívül, bejelentkezés 
alapján: H-P: 7-22, Szo: 8-16

MB KOZMETIKA
NÔI – FÉRFI – GYERMEK
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s z á r A z  t Ü z I f A 
E l A d ó !

tölgy kugli 2 050,-ft/q
Akác kugli 2 350,-ft/q

Akácoszlop

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

Családi házak, nyaralók, 
köz intézmények 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.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó  
 (Családsegítô Szolgálat) 
 szerda: 12:30- 16:00 óra között

• Szimándl Ádám, családgondozó 
 (Gyermekjóléti Szolgálat) 
 kedden 16:00-17:00 óra között
 csütörtök 10:00-11:00 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus páratlan héten, 
hétfôn 13-18 óra között

• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász havonta 
 egyszer hétfônként 13- 17 óra között:
 március 26.

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

06 20/278 3734, 06 20/292 2659,
06 26/312- 605, 06 26/400-172

Kéz- és lábápolás
Szakképzett pedikûr-manikûrös vállal:
Manikûr (klasszikus,	 francia,	 japán	manikûr,	
zselés	lakkozás)	•	Mûköröm (porcelán,	zselé)	
•	 Pedikûr	 (szépészeti-	 és	 gyógypedikûr)	 •	
SPA kéz- és lábápolás	 •	 Bôrfiatalító, 
kényeztetô kezelések, paraffinos ápo-
lás	 •	 Talpmasszázs •	 3D LuXLash 
mûszempilla	(szálankénti	szempillahosszab-
bítás,	természetes	hatású	pillák)

Idôpont	egyeztetés,	információ:	06	20	235	1935
Házhoz	megyek!	
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, valamint a Dió pékség támogatásával 

 

Bemutatja  

A Nyuszkó ajándéka és a 
Világszép kecskebéka 

című mesét 
 

 
 

2012. március 25-én, vasárnap 10 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 

zene-szó
Don Attila Band klub indul 2012. 
március 9-én, péntek este 7 órakor 

a tahitótfalui Faluházban.

A belépés ingyenes, 
az ellátás batyus.

Cím: 2021, Tahitótfalu, 
Szabadság út 1/a.
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Kedvcsinálóként Fábián Zoltán fenti idézete 
került arra a meghívóra, amely a Dunakanyar 
általános iskolásait invitálta 2012. február 3-án 
a XVII. alkalommal megrendezett mese- és 
prózamondó versenyre. Az esemény helyszí-
néül és házigazdájául a Pollack Mihály 
Általános és Zeneiskola szolgált.

Ez a verseny Fábián Zoltán nevét viseli, 
aki számtalan novella és több regény 
szerzôje egyben, és aki l952-ben megjelent 
Utak c. elbeszélés-gyûjteményéért József 
Attila-díjat is kapott. Emellett újságíróként 
útjára indította az Olvasó népért mozgalmat, 
majd megalapította az Új Auróra folyóiratot. 
1953-tól kezdve, kereken harminc évig, tra-
gikusan korai haláláig az Írószövetség titkára 
volt. Czine Mihály a következôket írta a 
Leányfalun élt pályatársáról:”Fábián Zoltán 
emberi cselekedetei beépültek a magyar iro-
dalom nagy idôket megélt falaiba. Nagy 

ember volt. Emberül élt: sorsot vállalóan.”
Az ô emlékére szervezett verseny 

értékteremtô és értékôrzô egyben, melynek 
kiemelt célja a szép, tiszta beszédre való 
nevelés és a magyar irodalom gyöngyszemei-
nek bemutatása 3-8. osztályos gyerekeken 
keresztül. Kisné Balázs Enikô igazgatónô 
megnyitójában utalt arra a hagyományra, 
hogy nekünk, magyaroknak igen gazdag a 
mesekultúránk. Szeretjük ezeket a története-
ket, mert a fôhôsnek, ugyan kemény küzde-
lem árán, de mégis sikerül gyôznie a gonosz 

felett, és végül minden jóra fordul. Ezeket a 
történeteket hallgatva népünk legmélyebb 
gyökereibe nyerünk bepillantást, mialatt a 
gyerekek elôadásában gyönyörködünk.

Mintegy harminc versenyzô, három kate-
góriában mérte össze tehetségét a nívós 
szakmai zsûri elôtt, valamint a kísérô peda-
gógusok és szülôk jelenlétében. A Petôfi 
Irodalmi Múzeumból a Fábián Zoltán 
Alapítvány elnöke, Kocsis István, titkára, 
Maróti István és Rényi Zsuzsanna kuratóriu-
mi tag látogatott el iskolánkba Fábián 
Máriával, az író testvérével, hogy neves 
helyi színmûvészek társaságában,- Budai 
Tünde, Madai Emôke, Póka Éva, Szabó 
Tünde, Hetey László és Tolnai Miklós- hoz-
zanak döntést a produkciókról.

Oldott, kellemes hangulat jellemezte a 
versenyt, és a termekbôl kiszûrôdô taps és 
nevetés mutatta, hogy a jövô ifjú váromá-
nyosai sikerrel továbbították a választott mû 
üzenetét a hallgatósághoz. Népmesék és 
mondák mellett Gárdonyi Géza, Benedek 

Elek, Lázár Ervin és Karinthy Frigyes írásai 
szerepeltek a gazdag palettán. Megindító 
volt látni azt a törôdést, figyelmet és tapinta-
tot, amellyel a zsûri tagjai fordultak a gyere-
kek felé. A személyre szabott értékelés, mél-
tánylás és bátorítás mellett életre szóló taná-
csokat is kaptak a gyerekek, akik mellett a 
csendben figyelô pedagógus úgy érezte, 
hogy egy egyetemi szemináriumi órán ül, 
ahol a „nagyok” valami igazán fontos dolgot 
osztanak meg magukból: édes anyanyel-
vünk szépségét, a könyvek szeretetét és az 
olvasás fontosságát.

Míg zajlott a verseny, készültek a vendég-
váró falatok és a forró tea. Hamarosan meg-
könnyebbült beszélgetés kezdôdött a büfé-
ben, na meg az izgatott várakozás és a talál-
gatások. Még néhány perc, és kiderül, hogy 
kik vihetik haza az oklevelet és az értékes 
könyvutalványokat.

Az eredményhirdetéskor a hagyományok-
nak megfelelôen az elsô helyezettek újra 
elmondták szövegüket, de emléklapot és 
méltányló szavakat mindenki kapott. Most 
pedig lássuk a díjazottakat!

3-4. osztályos kategória    
I. Szabó Janka Leányfalu
II. Heim Zsófia Visegrád
III. Bánáti Benedek Tahitótfalu
Különdíj: Vaczó Márta Tahitótfalu

5-6. osztályos kategória     
I. Farkas Györgyi Visegrád
II. Hajdu Lóránt Tahitótfalu
III: Stolcz Fanni Verôce
Különdíj: Fancsek Gergely Leányfalu

7-8. osztályos kategória      
I. Rátkai Amanda Tahitótfalu
II. Antal Noel Tahitótfalu
III. Magyar Réka Tahitótfalu

Ezúton köszönjük Tahitótfalu Község 
Önkormányzata támogatását, a pedagógus 
kollégák és a segítô diákok áldozatos mun-
káját, amely nélkül ez a szép verseny nem 
jöhetett volna létre.

Lintner Andrea

„De amíg van Föld, amíg van Ég, 
… addig átfénylik a reménység”
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A falvakban vagy azok közelében a hegyol-
dalból kisebb-nagyobb buddhista szentélyek 
és kolostorok tekintenek a völgybe. A kolosto-
rok legmagasabb pontján helyezkednek el az 
imatermek, alattuk kis épületek szolgálnak a 
szerzetesek szállásául. A nôi kolostorok elkü-
lönülnek a férfi szerzetesi közösségtôl. Karsha 
faluban például a völgy két oldalán helyezked-
nek el a szerzetesek és az apácák cellái, közöt-
tük a hegy aljában jéghideg vizû patak csor-
dogál. 

Az idôjárás a Himalája ezen területén nyá-
ron kellemes, napsütéses. A hágók csak nyá-
ron járhatóak, így télen csak a folyó befagyott 
jegén közelíthetô meg a terület. Nyáron kicsit 

könnyebb a közlekedés, ekkor a sziklafalak-
ba robbantott egysávos földúton kanyarog-
va lehet elôrejutni. A mai utazót leginkább 
az idôjárás viszontagságai vagy a kôomlások 
veszélyeztetik. Ahol nincs tovább gépkocsival 
járható út, ott gyalogösvényeken lehet tovább-
haladni. Egy ilyen kisebb kirándulásunk alkal-
mával, mely Phuktal kolostorába vezetett döb-
bentünk rá arra, hogy ezekre a településekre 
mindössze lóval vagy szamárháton lehet bár-
mit is eljuttatni, mely érezhetô volt az általunk 
alapélelmiszernek minôsített csokoládé és sör 
árfekvésében is.  

Utunk során a helyiek biztosította szállások 
között is jelentôs különbségeket tapasztaltunk, 

a timosgangi falufônök 
fürdôszobás házától kezd-
ve, a rangdumi monostor 
egyetlen matraccal ellátott 
szobájáig. Tekintve, hogy 
Rangdum, a helyi monosto-
rokhoz hasonlóan a hegy-
oldalban helyezkedik el, a 
berendezés egyszerûségért 
kárpótolt a lélegzetelállító 
himalájai kilátás. 

Alkalmunk volt meg-
ismerkedni a helyi pálin-
kával, az ún. arakkal is, 
mely árpából készül. 
Megnyugtatásul tûzpró-
bával bizonyítottuk, hogy 
a saját pálinkáink erôsebbek. Ráadásul, mint 
utóbb kiderült, a helyiek elôbb isznak, csak 
azután esznek. Az elsô ilyen este alkalmával azt 
gondoltuk, hogy már nem is kapunk vacsorát, 
és kénytelenek leszünk gyertyafénynél, csu-
kott ajtó mögött zacskós levest enni szárazon, 
víz nélkül (ezt is a helyiektôl tanultuk), amikor 
kiderült, hogy a vacsora rég kész van, csak arra 
várnak, hogy megigyuk az arakot.

Az Indiában eltöltött idô alatt mindössze 
néhány dolog volt, ame-
lyet némileg hiányol-
tunk. A mosást elvégez-
te helyettünk az erôs 
sodrású hegyi patak, 
már amennyire a jéghi-
deg tiszta víz alkalmas 
volt a foltok eltünteté-
sére. Sajnos ugyanezt 
a vizet használtuk mos-
dásra is, hosszas tana-
kodás után végül már 
egy-egy tál forró vízzel 
keverve. Mivel a helyi-
eknek átlagosan egy 
használatban lévô edé-
nyük van, így mosdó-
vizünkbe olykor-olykor 

némi vacsora maradék, néhány szem borsó is 
került. 

Megállapítottuk, hogy a helyiek szüksé-
güket végezve szeretnek gyönyörködni a táj 
szépségeiben. Az udvarban, vagy a ház olda-
lában, de mindenképpen emelvényre épített 
mellékhelyiséget nagy, huzatos ablakokkal lát-
ják el. Egyik szállásunkon akaratlanul is kissé 
megbánthattuk a házigazdát, amikor az álta-
la fürdôszobának nevezett helyiségben csak a 
pottyantót ismertük fel. A tapasztott padló és 
hideg vizes vödör láttán akkor még nem ismer-
tük fel a fürdôt, ezért fogmosáshoz és mosako-
dáshoz a patakhoz mentünk. Volt is riadalom 
a háziak körében. 

Ahol magánházaknál szálltunk meg, ott álta-
lában a családfô volt a vendéglátónk. Az asszo-
nyokkal néhol csak kifejezett kérésre találkoz-
hattunk, s az, hogy mi ne a vendégszobában 
magunkban, hanem a családi asztalnál a töb-
biekkel együtt vacsorázhassunk, tolmácsunk-
tól hosszú tárgyalásokat igényelt. Szerencsére 
a konyha nyelve mindig a segítségünkre volt, 
a közös fôzések alkalmával hamar feloldódtak 
ôk is, mi is.   

Munkánk végeztével csatlakoztunk a 
Zanglában dolgozó önkéntesekhez. Utunk 
során áramhoz változatos módon jutottunk, 
de Zanglában, Irimiás Balázsék jóvoltából, 
akik már több éve járnak ide, jól fel volt a csa-
pat szerelve napenergiával mûködô akkumu-
látorokkal. Lévén jórészt egyetlenek voltunk 
a településen, akik jelentôsebb mennyiségû 
elektromos áramot tudtak elôállítani, ki is 
neveztük magunkat a zanglai magyar ideigle-
nes áramellátó központnak. 

Himalájai utazásunk végeztével volt alkal-
munk egy rövid hetet eltölteni az augusztusi 
forróságban a Delhi forgatagban. A hegyekben 
megszokott nyugodt, csendes életmód helyett 
a monszun fülledt, nedves levegôje, a hirtelen 
aláömlô esôk és a Delhi tömegek zsúfolt, han-
gos forgataga szinte sokkolóan hatott ránk. 
Ott tartózkodásunk ideje alatt épp az egyik 
jelentôs családi ünnepet, a Testvérek napját  
ünnepelték, amikor is a testvérek hazalátogat-
nak és vékony fonott karkötôket ajándékoznak 
egymásnak. Ennek megfelelôen a tömeg áram-
lott az utcákon az ünnep elôtti elôkészülethez, 
egymást érték a karkötôárusok, a vonatok telít-
ve voltak. Indiai tartózkodásunk utolsó napjára 
esett az angol uralomtól való függetlenségük 
napjának ünnepe is. A családok ez alkalom-
ból a házak lapos tetején hangos zeneszó mel-
lett papírsárkányokat eregetve, tûzijátékkal 
ünnepeltek. Utazásunk estéjén a lemenô nap 
fényében papírsárkányok százaival búcsúzott 
tôlünk Delhi átható, párás melege. 

Harmath András – Tolnai Katalin: 53 nap a világ tetejé-
tôl egy kicsit arrébb – Úti élmények Indiából (folytatás)
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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 • CSALÁdSEGíTô éS GYERmEKjóLéTI SZOLGÁLAT 
– 0626/312 605 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-
796 • 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLdHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATó – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKGYóGYÁ SZAT – dr. 
Szécsényi Ilo na, 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 – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 387-060, 
nyitva: hétfô–pént.: 8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Szentendrei út 5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 387-046 • KéméNY SEPRô – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZjEGYZô – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 
14–18-ig • mENTôK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • mOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • mUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
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, 
Vá ros háztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állam-
polgárság), 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 folyama-
tosan, tel.: (26)387-030 • óVOdÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., 
tel.: 385-893 – Tahi tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • 
POLGÁRmESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, 
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 
8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 
és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csüt-
örtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 
8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, 
péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORmÁTUS GYÜLEKEZET 
– tel.: 387-082 • RENdELôINTéZET – Szent endre, Kano nok 
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENdôRSéG – Szent end re, Dózsa 
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI KATOLIKUS 
PLéBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí TÁS – Kaposvári 
Városgaz dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • 
TAKARéK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONdOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENdELéS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTóSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VédôNôI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., 
tel.: 385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–
10.30, Karne vál né Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges 
csecse mô tanácsa dás 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: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság 
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Sirkó-Németh 
Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.
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• Zöldségeskert: Terítsünk szét egy kevés szer-
ves eredetû trágyát. Fólia alá, enyhe idôben a 
szabadba is vethetünk céklát, borsót, bokor-
babot. Vethetünk fejes salátát, zöldhagymát, 
bimbóskelt, retket, sárgarépát, petrezsely-
met. Duggathatunk vöröshagymát és fok-
hagymát, ültethetünk burgonyát, csicsókát. 
A februárban üvegházba vetett spenótot és 
borsót ültessük ki.

 • Gyümölcsös: Befejezzük a fák, a szôlô, a bok-
rok metszését. Elvégezhetjük a körte, szilva, 
alma oltását. A füge téli takarását több sza-
kaszban távolítsuk el. Virágzás elôtt perme-
tezzük a fákat, a szamócát.

 • Díszkert: A gyepet fésüljük át gereblyével, a 
füvet kezdhetjük nyírni, pótoljuk a hézago-
kat, létesítsünk új gyepfelületet, ha a talaj 
már nem fagyos és nincs rajta pangó víz. 

Telepíthetjük a nyáron nyíló gumósokat, 
évelôket, futókat, cserjéket. A sövények, 
cserjék, lombos fák telepítését a hónap végé-
ig fejezzük be. Metsszük meg a rózsát, terít-
sünk szét szerves eredetû trágyát. Kezdjük el 
a szobanövények átültetését.

 • Üvegház: Vessünk póréhagymát, fagyérzé-
keny egynyáriakat, fûszer- és gyógynövé-
nyeket. Vessük el a hidegházi termesztésre 
szánt uborkát, paprikát, padlizsánt és a fóliás 
termesztésû paradicsomot.

 Kertésznaptár - Március


