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A Képviselô-testület (továbbiakban 
Kt.) az éves munkatervben szereplô 
soron következô ülését április 18-án 
18,00 órától tartotta, melyen Rédai 
Dávid képviselô nem volt jelen, illetve 
Schottner Jánosné valamint Szabó Judit 
képviselôk az elsô napirend tárgyalása 
során érkeztek meg. A Képviselô-
testület valamennyi döntését egyhan-
gúlag hozta. 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Május 25. szombat 8:30-13:00: Kihívás Napja. Részletek a plakátokon.
Június 4. kedd 18:00: Trianonra emlékezünk. Koszorúzás és 
emlékmûsor. Helyszín: Trianon emlékmû. Részletek a plakátokon.

Faluház programjai májusban
Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kinezio-
lógiai konzultánssal. Részvétel ingyenes. Pontos idôpont telefonos 

egyeztetés után: 20/970 3000.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Losán-
szky Erzsébet, +3620/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 
4660                                                        

Népház rendszeres programjai
Hétfô 16:30: Csillagszemû gyermek néptánc a Dunakanyarban.

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu májusi programjai

Vasárnapi vásárnapi 
forgatag Tahitótfaluban

„Legyen úgy, mint régen vót…!”

És lett úgy, mint régen volt, a környékbéli népek 
jöttek szokásukhoz híven és beszerezték a vásár-
ban a szükséges és kedvükre való dolgokat. Vitték 
a csibét, a malacot, a kosarat, a lekvárt, a sajtot, 

a kötényt, a köcsögöt, a mézeskalácsot, a cse-
csebecsét. Mind e szépség és finomság falun-
kat és környékünket dicséri. Ezt a szívünknek 
kedves helyet, ahol értéket teremtô és értéket 
megbecsülô emberek élnek.

Képriport a 17. oldalon.
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Újabb ingatlan vásárlás

Tahitótfalu Önkormányzata hosszú távú 
építészeti koncepciótervének részeként 
vásárlási szándékáról tájékoztatta a Bartók 
Béla utca elején (zöldséges bolt közelé-
ben) lévô épület tulajdonosát. A terület 505 
m2, amelyen egy romos épület is található. 
Amennyiben létrejön az adásvétel, a hídfô 
körzetében újabb ingatlanfejlesztésre nyí-
lik lehetôség. A romos épület elbontását a 
tulajdonjog megszerzését követôen végez-
zük el. A fenti ingatlan elôtt lévô 774 hrsz-ú 
önkormányzati területet április végén kita-
karítottuk, így azt vásárlások alkalmával a 
gépjármû tulajdonosok saját felelôsségükre 
igénybe vehetik parkolás céljára. 

Padrongálás

Az elmúlt évben elkezdôdtek a Duna-
part fejlesztésének, rendbetételének mun-
kálatai. Ennek során a kis Duna-ág mind-
két oldalán több területet kitakarítottunk, 
illetve pihenôpadokat és hulladéktárolókat 

helyeztünk el. A Kossuth utca végén lévô, 
régi hajókikötô területén is felállítottunk 2 
db padot, amelyet az elmúlt hetekben isme-
retlen személyek megrongáltak, használ-
hatatlanná tettek. Ez nem pusztán anyagi 
kár! A közösség pozitív törekvését is súlyo-
san rombolja, amely a környezetünk szebbé 
tételére irányul. Az utcai bútorzat cseréjé-
re intézkedtünk, így a megrongált padokat 
hamarosan újak váltják fel. Nagy tisztelettel 
kérek mindenkit, figyeljen oda a környeze-
tében lejátszódó hasonló eseményekre, és 
akinek módjában áll, segítsen abban, hogy a 
hasonló cselekményeket meg tudjuk elôzni. 

Szigeti Majális

2013. május 1-jén a Szigeti Önkormány-
zatok Társulása közös szervezésében immár 
második alkalommal került megrende-

zésre a Szigeti Majális. Az elmúlt évben 
Szigetmonostor adott otthont a majálisnak, 
ebben az évben a házigazda Pócsmegyer 
Önkormányzata volt. 

A 2013. május 1-jén reggel 8 órakor 
kezdôdô programon az Önkormányzatok 
csapatai fôzôversenyen mérték össze tudá-
sukat, amelyen Tahitótfalu Önkormányzata 
2. helyezést ért el. Ezt követôen „Ön kormá-
nyoz?” címmel játékos vetélkedôre került 
sor a négy szigeti Képviselô-testület, illetve 
önkormányzati delegáltak között. E versen-
gésben Önkormányzatunk csapata 1. helye-
zést ért el. 

Több civil szervezet is részt vett a 
fôzô verse nyen, ahol az 1. helyezést a 
tahitótfalui Vox Insulae Sziget Hangja 
Közhasznú Egyesület, a 2. helyezést a szin-
tén tahitótfalui Sport és Szabadidô Egyesület 
nyerte el. A gyermekek és felnôttek számá-
ra több játékos program adott lehetôséget a 
közös pihenésre, kikapcsolódásra. A rendez-
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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vényen településünk közel 40 fôvel vett részt. 
E program lehetôséget adott arra, hogy a szi-
get települései ne csak a közös munkában, 
projektekben kovácsolódjanak össze, hanem 
szabadidôs sporttevékenységek kapcsán is. 
A következô évben településünk ad otthont 
e rendezvénynek, majd 2015-ben Kisoroszi 
Önkormányzata lesz a házigazda. 

Föld napja Tahitótfaluban

Ebben az évben is április 22-én emlékez-
tünk meg a Föld napjáról, mely eseményhez 
kapcsolódóan április 20-án hulladékgyûjtési 
akciót szerveztünk. A rendezvényt idôben 
meghirdettük, a tájékoztatást elhelyeztük 
a honlapunkon, illetve településünk több 
pontján kiplakátoztunk. 9 órakor a meg-
hirdetett helyszíneken gyülekeztek telepü-
lésünk polgárai, gyerekek és felnôttek egy-
aránt. A szigeti településrészen mindössze 8 
fô jelentkezett a programra, míg Tahi telepü-
lésrészen a parkolóban 21 fô. Kiemelt köszö-
netünket szeretnénk kifejezni a Baptista 
Gyülekezet számára, mivel mozgósításuk-
ra 12 gyermek, illetve felnôtt szorgoskodott 
környezetünk szebbé tétele érdekében. 

Iskolásaink az intézményvezetô döntése 
alapján 19-én, pénteken 11-14 óráig fáradoz-
tak bel-, és külterületünk takarításában. A 
gyerekek 2 konténernyi hulladéktól szabadí-
tották meg közterületeinket. Köszönet érte! 

Lovas rendôr járôrözés indult a 
Szentendrei-szigeten 

A Szentendrei Rendôrkapitánysággal 
egyeztetve a szigeten, illetve Tahitótfalu kül-
területein rendszeresen lovas járôrök teljesí-
tenek szolgálatot. A járôrözést véletlenszerû 
idôpontokra szervezik, melynek célja, hogy 
külterületeinken megakadályozzák az ille-
gális fakitermelést, az illegális hulladéklera-
kást, az öntözôberendezések rongálását, és 
nem utolsó sorban közremûködnek abban, 
hogy a földeken megtermelt termények az 
ôket megilletô tulajdonosokhoz kerüljenek, 
vagyis megakadályozzák azok eltulajdonítá-
sát. Kérünk mindenkit, akik külterületeken 
dolgoznak, tájékoztassák a járôröket az álta-
luk észlelt rendellenességrôl, illetve nyújtsa-
nak segítô információt a fent kitûzött célok 
elérésében.   Sajtos Sándor 

polgármester
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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 
nyitvatartási 

rend

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont  telefonon történô (0036/30-9601-
230)  egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi fogadóóra

Anyakönyvi hírek

2013. évben eddig született 3 fiú és 5 
leány, összesen 8 gyermek.
Megszülettem!
2013. április 04-én, nevem: Nagy Dávid Lajos
2013-ban házasságot kötött 5 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Gille Józsefné, 83 éves, Petôfi S. u. 7.
Kraftcsík Julianna, 84 éves, Mátyás  kir. u. 86.
Zentek József Istvánné, 68 éves, Ady E.u. 18.
Bötkös Jánosné, 63 éves, Ady E. u. 14.   
Bélteki Sándorné, 66 éves, Mátyás kir. u. 11.
Nyugodjanak békében!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a PMKH 
Szentendrei Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége ügyfélfogadási ideje 2013. 
április 15. napjától az alábbiak szerint válto-
zik.

Hétfô: 08,00-16,00
Kedd: 08,00-15,00
Szerda: 08,00-16,00

Csütörtök: elektronikus ügyintézés (sze-
mélyes megjelenés nem lehetséges)

Péntek: 08,00-12,00

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei 
Járási Hivatal

Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.

Munkaügyi Kirendeltség 
ügyfélfogadási ideje
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Tótfaluban, a Kossuth L. u. elején, való-
jában a gát mögött, a mai ártérben  áll egy  
Duna-parti ház, egy figyelemre méltó, emb-
lematikus épület, mely a Tahi oldalról és a 
hídról is jól látható.

Árkádíves megtámasztású támfallal 
védett kilátó teraszával már 1906-ból szár-
mazó „hangulatképek” is láttatják a majda-
ni (1922 ) „FRIDA”-villa elôzményét. A neves 
tragika (drámai hôsnô), Gombaszögi Frida 
és férje, Miklós Andor vásárolták meg és 
mozgalmas társasági életüknek megfelelôen 
alakították a neobarokk épületet. Az igé-

nyes tégla-mellvéd mögött sétány, díszkert  
és hangulatos tornáccal ellátott bôvítmény 
épült. A kalandos életû színésznô még lát-
hatta a sarokbástyából kiemelkedô zászló-
tartót, a fôhomlokzat  egyedi, palóc-barokk 
díszeit. 

Aztán sok víz lefolyt a Dunán! Gát épült 
a ház mögé, bôvítés, emelet-ráépítés, (szá-
mos félbehagyott gondolat) és hibásan újra-
fogalmazott rekonstrukció, (durva orom-
képzés, stb.) tették a késôbb, az 1970-es 
évek közepére a Központi Mûvész együttes 
pihenôházává. Ma magántulajdonú lakó-
épület.

Benedetti Tibor
fotó: Budai Mihály

Falusi házaink

Miklós Andor 1880-1933

Gombaszögi Frida 1890-1961

1910

2013

1906

1917

Vízparti életkép
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Folytatás az 1. oldalról
71/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-

tület, hogy az elsô napirend keretében a 775 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos ügyet zárt ülé-
sen tárgyalja. 

72/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-
tület zárt ülésen a 775 hrsz-ú ingatlan (Bartók 
Béla u. 1) megvételérôl, az értékbecslésnek 
megfelelô áron úgy, hogy a gondnokság alatt 
lévô tulajdonos intézményi ellátásával kapcso-
latos tartási költségeit vállalja amennyiben a 
vételár teljes felhasználása (kizárólag tartásra) 
után már nem lesz fedezet. 

A Képviselô-testület a zárt ülést követôen 
az 1. napirend keretében tájékoztatást hallga-
tott meg az elôzô ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között tör-
tént fontosabb eseményekrôl. 

A Kt. a 2. napirend keretében 73/2013. 
(04.18.) határozattal döntött a civil szerveze-
tek pályázatairól, mely döntés alapján a beér-
kezett 6 pályázó civil szervezet az alábbi támo-
gatási összegben részesült.  Tahitót falu 
Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület: 
140 E Ft, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Közhasznú Alapítvány: 360 E Ft, Ôszirózsa 
Nyugdíjas Klub: 100 E Ft, Tahitótfalui 
Tömegsport és Szabadidô Sportegyesület: 140 
E Ft, Tahitótfalui Lovassport Egylet: 300 E Ft, 
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú 
Egyesület: 160 E Ft.

A Kt. a 3. napirend keretében tájékoztatót 
kapott a Bizottságok munkájáról, mely napi-
rend keretében a 74/2013. (04.18.) határozat-
tal döntött az óvodai beiratkozás figyelembe 
vételével a többletlétszám miatti felmentési 
kérelemrôl. A Nemzeti Köznevelési törvény 
ugyanis a 2m2/fô normatívát irányozza elô, 
így a jelenlegi körülmények között sem az 
újonnan beiratkozottak, sem a ma már óvodá-
ba járók elhelyezése nem biztosítható. 

A Kt. a 4. napirend keretében tulajdoni 
ügyeket tárgyalt, és az alábbi határozatokat 
hozta. 

75/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-
tület a Novo Pulsar Kft. (Szentendrei út 17.) 
reklámtábla elhelyezési kérelmérôl, mely 
kérelemre további egyeztetés után visszatér a 
testület. 

76/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-
tület egy korábbi adásvételi szerzôdés (Sándor 
István és neje – Csallóköz) kiegészí tésérôl, 
mivel vevôk a vételárat korábban megfizették, 
de Földhivatali bejegyzésre nem került sor. 

77/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-
tület a Rendezési Tervben szereplô belterület-
be vonás jóváhagyásáról, és az érintett ingat-
lantulajdonosok felhatalmazásáról a Földhiva-
tali nyilvántartás átvezetésére. (Mátyás király 
utca vége)

78/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-
tület az Elekfy utcában lévô három ingatlant 
kiszolgáló közút elvi megszüntetésérôl és 

értékesítésérôl az érintett tulajdonosok részé-
re, illetve azok egyezsége esetén. 

79-80-81/2013. (04.18.) határozattal döntött 
a testület közterületek (Duna-parti út, Cserfa 
utca, Cseresznye utca) rendezésérôl, földút 
felújításáról, vízelvezetés kiépítésé rôl. A 
Cseresznye utca esetében Leányfalu val közö-
sen történik a költségviselés. 

82/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-
tület az OPTIMUM Bróker Kft-vel történô 
együttmûködésrôl, melynek keretében az 
Önkormányzat biztosítja a községi honlapon 
történô ingyenes megjelenését a biztosítási 
alkuszcégnek. A Kft. a cég honlapon keresztül 
történô szerzôdéskötés utáni jutalékának 
20%-át az Önkormányzat nak megfizeti.

83/2013. (04.18.) határozattal döntött a tes-
tület a Gazdasági Bizottság megbízásáról, 
mely alapján a Bizottságot felkérte a helyi adó-
rendelet vizsgálatára. A Bizottság feladata a 
külterületi állandó lakosok által lakott építmé-
nyek adókedvezményének kidolgozása. 

Az 5. napirend keretében a Kt. 84/2013. 
(04.18.) határozattal döntött a Közbeszer zési 
Terv elfogadásáról azzal, hogy tényleges 
beszerzésre a jelen ismeretek szerint nem 
kerül sor, de a gát beruházás vagy más elôre 
nem látható pályázat kapcsán a már meglévô 
terv módosítása történne meg közbeszerzés 
kapcsán. 

A 6. napirend keretében a Kt. a Gazdasági 
Bizottság javaslata alapján elfogadta az 
Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
szóló rendeletet, valamint a 85/2013. (04.18.) 
határozattal döntött a 2014. évi költségvetési 
koncepció elfogadásáról. 

A Kt. a 7. napirend (Egyebek) keretében 
egyetlen döntést hozott. Az Újpest Önkor mány-
zata által megküldött kérelem alapján a 86/2013. 
(04.18.) határozattal döntött az Újpesten oktatá-
si intézményekbe járó tahitótfalui gyerekekkel 
kapcsolatos többletfinanszírozási igényrôl, 
melyet a testület a jelen költségvetési helyzetben 
nem tudott támogatni.  

Ugyanezen napirend keretében tájékoztatás 
hangzott el a közeljövôben megvalósuló mezô-
gazdasági összeírásról. 

Tóth János jegyzô

Önkormányzati hírek

A Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal álláspályázatot hirdet (igazgatá-
si elôadó - anyakönyvvezetô; pénzügyi 
elôadó).

A részletes pályázati kiírás a Községhá-
zán, a hirdetôn, illetve a www.tahitotfalu.
hu honlapon megtekinthetô. 

További információ: Tóth János jegyzô 
06-30/269-95-24

Álláspályázat

Helyszín:

– Tahiban a híd melletti szelektív-hulladék 
gyûjtô sziget mellett 800-1200 óráig

– Tótfaluban a TSZ-szel szembeni területen 
800-1200 óráig

A veszélyes-hulladék gyûjtés alkalmával lead-
ható hulladékok: 

– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,
– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– akkumulátor, szárazelem,
– fáradt olaj, használt sütôolaj,
– növényvédôszer, azok csomagolóanyagai,
– autógumi, gumihulladék,
– elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil tele-

fon, fénycsô, stb.) 
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. május 25-én (szom-
baton) veszélyes-hulladék gyûjtés lesz Tahitótfaluban.

Értesítjük Önöket, hogy a 2013. évi lom-
talanítást az alábbi idôpontokban rendezzük 
meg:

Tótfalu településrész:
Kirakodás: 2013. május 25. szombat (kizá-

rólag ezen az egy napon)
Elszállítás: 2013. május 26. vasárnap
Tahi településrész:
Kirakodás: 2013. június 1. szombat (kizá-

rólag ezen az egy napon)
Elszállítás: 2013. június 2. vasárnap
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy bútort 

(pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra szét-
szerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér a 
tömörítô autóba.

Ne készítsenek ki:
– A háztartásban naponta képzôdô háztartá-

si hulladékot
– ipari, mezôgazdasági tevékenység követ-

keztében keletkezett hulladékot,
– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû)

A lomok kikészítésének módja:
Kérjük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat 

úgy helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munka-
társai jármûveikkel könnyen és gyorsan meg 
tudják közelíteni.

Fontos, hogy a kirakott lomok a forgalmat 
ne akadályozzák

Lomtalanítás utáni takarítás:
A Szolgáltató az úttest megtisztításáról gon-

doskodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok 
elôtti járdaszakasz a tulajdonosok feladata.

Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend 
helyreállításában együttmûködni szívesked-
jenek.

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás Tahitótfaluban
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Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!

Április hónap Tahitótfalu település köz-
biztonsági helyzetét és valamennyiünk 
biztonságát leginkább befolyásoló esemé-
nyeirôl az alábbi tájékoztatást tudom adni.

A hónapban két esetben kaptunk beje-
lentést gépkocsi lopásról. A gépkocsik 
rövid idôn belül megkerültek, az elkövetôk 
- feltételezésünk alapján – csak „szórako-
zásból, kocsikázás céljára vették igénybe” 
más jogos tulajdonát, majd miután kiautóz-
ták magukat, leparkolták a gépjármûveket. 

A sorozatos színesfémlopások a hónap 
elején is folytatódtak, melyek kapcsán G. 
Máté visegrádi, Sz. Viktor tahitótfalui és T. 
Viktor leányfalusi lakosokat gyanúsított-
ként vontuk eljárás alá, valamint B. András 
tahitótfalui lakos – az eltulajdonított szí-
nesfémek átvevôje - ellen – a Nemzeti Adó 
és Vámhivatal bevonásával - orgazdaság 
miatt indítottunk eljárást.

Pozitív példaként szeretnék ismer-
tetni Önökkel egy sikeres felder í -
tést eredményezô állampolgári beje-
lentést. Egy pócsmegyeri telephelyrôl 
gépjármûalkatrészeket tulajdonítottak el, 
amit a bejelentônk észlelt és – ami kife-
jezetten dicsérendô – jól megfigyelte az 
elkövetôket, feljegyezte gépjámûvük rend-
számát is. Az ôrsnyomozó és a körzeti meg-
bízottak hatékony adatgyûjtése és felderítô 
munkája eredményeképpen 12 órán 
belül Sz. István mátészalkai és H. Pascal 

tahitótfalui lakosok kerültek gyanúsított-
ként elszámoltatásra a bûncselekmény 
elkövetése miatt, valamint S. Sándor 
tahitótfalui lakos – az eltulajdonított tárgy 
átvevôje - ellen orgazdaság miatt indítot-
tunk eljárást. 

A sikeres felderítéshez elengedhetet-
len volt, hogy a bejelentô pontos személy-
leírással és adatokkal tudta segíteni mun-
kánkat. A rendelkezésünkre bocsátott 
információk alapján az elkövetôk beazono-
sítása és a bûncselekmény elkövetésének 
bizonyítása rövid idôn belül és eredménye-
sen megtörténhetett. Ezúton is szeretném 
köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik 
értékes információkkal segítik munkán-
kat, annak érdekében, hogy valamennyi-
en nagyobb biztonságban élhessük min-
dennapi életünket. Azok pedig, akik nem 
kívánják környezetünk hasznos tagjaiként 
élni mindennapjaikat, méltó büntetésüket 
minél hamarabb „elnyerjék”.

Április hónapban egy személyi sérü-
léssel járó közlekedési baleset történt 
Tahitótfalu területén, amelynek részese 
kerékpáros közlekedô volt, akit egy kikerü-
lését végzô autós sodort el. Az elkövetkezô 
idôszakban a kerékpárral közlekedôk foko-
zott ellenôrzését fogjuk végrehajtani, 
melynek keretében nem csak a közlekedé-
si szabályok betartását, de a közlekedésben 
való részvétel feltételeit is – kötelezô tarto-
zékok megléte, ittasság – ellenôrizzük. 

Herdics Antal 
r. fôhadnagy mb. ôrsparancsnok 

Rendôrségi hírek

Ha baleset következtében valakinek 
sérülése keletkezik, akkor – az orvo-
si, egészségügyi szempontokon túl – 
érdemes odafigyelni az ezzel kapcsolatos 
polgári jogi következményekre is, melyek 
anyagi szempontból segíthetnek a bajba 
jutott személyeken.

Saját hibás balesetek esetén (amikor nincs 
külsô ráhatás) mindenekelôtt annak kell 
utána nézni, hogy a sérültnek volt-e valami-
lyen biztosítása. Ez elôfordulhat külön bal-
esetbiztosításként, de akár a lakásbiztosítás 
mellett kiegészítô biztosításként, akár meg-
takarítással kombinált balesetbiztosításként 
is. Közös a balesetbiztosításokban, hogy az 
általános, illetve különös szerzôdési feltéte-
lek fennállása és bizonyítása esetén a biztosí-
tási szerzôdésben meghatározott összeget a 
biztosító megfizeti a sérült személy számára. 

Sokak számára nem ismert, hogy a magyar 
állam 2003 óta minden 3. és 18. év közöt-

ti, Magyarországon lakóhellyel rendelkezô 
magyar állampolgár gyermeket alanyi jogon 
balesetbiztosításban részesít (sajnos 2013. 
január 1-tôl az állam nem kötött szerzôdést 
egy biztosítóval sem az igények kezelésé-
re, bár a közelmúltban a Generali Biztosító 
Zrt. végül elnyerte az erre kiírt pályázatot, 
szerzôdéskötésre a szerkesztôségi zárásig 
nem került sor, és ennek megfelelôn a fenti 
idôszakban keletkezett igények bejelentésé-
nek módjáról sincs hírünk).

Különösen fontos utazásra, illetve nyaralás 
esetére utasbiztosítást kötni. Az utasbiztosí-
tás rendszerint tartalmaz balesetbiztosítást 
is, ami egy sportolással érintett utazás (pl. 
síelés) esetén kifejezetten hasznos lehet.

A biztosítási kárrendezésen túl, illetve 
annak hiányában saját hibából bekövetkezô 
sérülés esetén a sérült maga viseli a sérülé-
sének költségeit. Más a helyzet akkor, ha a 
sérülés idegenkezûségbôl ered, vagyis más-

valaki okozza. 

Természetesen itt is elôfordulhatnak biz-
tosítási konstrukciók, de fordított módszer 
szerint: a károkozó személynek kell ren-
delkeznie felelôsségbiztosítással (például a 
tevékenységéhez kapcsolódóan). A károko-
zó elismerése, esetleg bírósági ítélet esetén 
a biztosító meghatározott összeget fizet ki a 
károsult részére. Ha a kár meghaladja a biz-
tosítási összeget, vagy a károkozónak nincs 
felelôsségbiztosítása, akkor a károkozó sze-
mélynek saját magának kell megfizetnie a 
sérültnek okozott kárt.

Többféle kártérítési igénnyel élhetünk 
a károkozó felé: egyfelôl követelni lehet a 
sérülés miatt keletkezett vagyoni, illetve 
sérüléssel kapcsolatos nem vagyoni károkat. 
Vagyoni kár rendkívül sokféle lehet: orvosi 
kezelések költségei, gyógyszerköltségek, 
esetleg ápolási költségek, többletfûtés miatt 
megnövekedett  összegû  közüzemi számlák 

Iskolánk minden osztálya csatlakozott 
ehhez az akcióhoz. 150 zsák szemetet 
gyûjtöttünk községünkben, összerendeztük 
környezetünket és virágot ültettünk az iskola 
udvarán április 19-én. Íme néhány kép:

Jogi útmutató – 
Személyi sérüléssel járó balesetek – tennivalók és lehetôségek

Föld napja 2013
Szemétszüret
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stb. Minden olyan költség követelhetô (ter-
mészetesen dokumentumokkal, számlákkal 
alátámasztva), amely közvetlen összefüggés-
ben áll a sérüléssel.

Nem vagyoni kárt ugyan sokkal nehezebb 
bizonyítani, de nem vagyoni kártérítést lehet 
kérni mind a lelki és fizikai fájdalom ellenté-
telezéseként, illetve a sérülés következtében 

bekövetkezett életvezetési változás kompen-
zációjaként is. 

Látni lehet, hogy rendkívül sokféle igényt 
támaszthatunk azzal szemben, aki a sérülé-
sünket okozta. Éppen ezért mindenképpen 
érdemes ügyvéddel konzultálni, aki teljes 
körûen fel tudja mérni a kártérítési jogcíme-
ket és azok nagyságát, összegét is, és olyan 

tanácsokkal tud szolgálni, amely kézzel fog-
ható elônnyel jár a sérültek számára.

Következô számunkban a közlekedési bal-
esetekkel kapcsolatos szabályozást tekintjük 
át.

Dr. Gizella Endre
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és 

nem minôsül jogi tanácsadásnak. 

Az örök május...                                                                

Május: akkor béke! Ugye, béke nélkül 
nincs élet, szinte semmi sincs. És ne feled-
jük soha: ha nincs Haza, akkor viszont nincs 
semmi! De ha van Haza, akkor minden 
lehet! Ugyan így, ha béke van, szinte minden 
lehetséges. Hogyan is jutott el a világ a béké-
hez, az Európában eddig legpusztítóbb 2. 
világháború után?  Valahogyan úgy, ahogy 
falunk „parasztköltôje”, Szente Jani bácsi az 
alábbiak szerint látta, megélte:

„A Rába hídon” 
„A Rába hídról nézem ôket, akik már 

szépen megbékéltek.
Magyar, német, orosz katonákat. 

Ellenségek voltak, amíg éltek.
Ott fekszenek a folyó iszapjában, géppisz-

tolyt szorítva kezük,
De már nem lônek többé egymásra, Hôsi 

halott lett a nevük.
Jöttek a világ három tájáról, És itt a 

mederben találkoztak,
És ifjú életük és haláluk árán Európára 

békét hoztak.  1945. május 12.
  Ausztriai fogságból, hazajövetelkor, átjöt-

tünk a Rába hídon, és onnan letekintve lát-
tuk ezt a szomorú látványt. Ekkor leírtam 
ezt a verset, de mire hazaértem, elveszett. 
Most, 80 évesen újra elôkerült az agyamban, 
és újra leírtam, 46 év után.”

Ha béke: van élet, s annak adói, fô szereplôi 
az édesanyák. Leírni, maradéktalanul meg-
fogalmazni ez ideig író-költô generációk 
sem tudták az édesanya magasztos fogalmát. 
Így hát én is az édesanyákról, nagymamák-
ról csak azt tudom mondani, hogy ôk a csa-
lád megtartó gránit oszlopai, kiknek vállán 
nyugszik egy boldog család minden öröme, 
terhe. S vigyázzunk! Mert ha ôk megrop-
pannak, minden összedôlhet! Ami maga 
alá temethet éltet, jövôt, reményt! Jó tudni 
azt, hogy éltükben kell ôket szeretni, mert 
elmenetelük után sírjukon a legszebb virág-
csokor sem kárpótolja ôket az elmulasztott 
szeretetért.(A virágcsokor nyugtathatja a 
lelkiismeretet, talán némi önvigasztalást is 
nyújthat, és szólhat a külvilágnak is.) És jó 
tudni azt is, hogy egy gyermek bármennyire 
is szereti, tiszteli édesanyját (édesapját), egy 
élet is kevés ahhoz, hogy lerója szeretet-tar-

tozását neki(k). Csak törleszteni lehet, de 
kiegyenlíteni nem.

De hogyan, mit érzett errôl költônk a 
béke második napján, 1945 május 9-én, még 
ausztriai fogságában? 

„Anyám születésnapjára” 
„Ma szebben ragyogjon az égbolt, és szeb-

ben viruljon a virág. Ma fényes napot ünne-
pel ez a háborgó, kutya világ. Messze, távol, 
egy kis faluban

Sírdogál egy bús öregasszony. Két fiáról 
nincsen semmi hír, van hát oka, hogy kit 
sirasson.

Virrasztva álmatlan éjszakákon sírva várja 
haza fiait, a szemére nem jön rá az  álom, így 
éli öreg napjait.   

Ma van a születése napja az én jó Édes-
anyámnak. Gondolataim és imádságom ma 
mind csak ô feléje szállnak. Amit otthon 
elmulasztottam, s elnyelt a köznapi szürke-
ség, ma töviskoszorús feje glóriába fonva 
ragyog, s ég. Ha most odaállhatnék elé, 
szívem háláját kiönteném, megcsókolnám 
összetört arcát, születésnapján felköszön-
teném.

Ma csak sírva gondolok reá, és Ô is 
sírva gondol reánk. Pedig hát Ô a legszebb 
asszony, bús, könnyes arcú Édesanyánk. Az 
Ô szíve pótolhatatlan, és kezének párja nin-
csen. Az Ô hangja mennyei dallam, énne-
kem most csak Ô a minden. Magamban 
bûnbánatot tartok, és bánom sok hálátlan-
ságom, hogy a keblére ráborulhassak, azt a 
boldog, szép napot várom.

Amstetten, Ausztria, 1945. május 9.”

  Felesége szép asszony volt. De a modern 
korok ostoba értéktévesztése miatt, Ô is 
abortuszban hunyt el. (1956- 2012 között, 
a már tízmilliónyi alá csökkent magyar tár-
sadalomban, 6-8 millió életet áldoztak fel!) 
A nemzet fogy! Úgy 55 év alatt mind ezért 
senkit sem terhel felelôsség? Sem Isten, 
sem ember elôtt?! Pedig, – gondoljunk bele 
– milyen erôs Magyarország lehetne mai 
határain is belül 15 millió emberrel? Mennyi 
talentum, tudás, ész, erô, s akarat emelhette 
volna, emelhetné fel ezt a hazát?! Vajon, mi 
kell még ezek megértéséhez?

Szente János: „Akik meg sem születtek”. 
„Mindig sajnálom ôket, kik meg sem szü-

lettek. Akik az abortuszok mártírjai lettek.  
Hány tudós, orvos lett volna hasznára a 
világnak, ha megtalálta volna gyógyszerét 
az ember-pusztító ráknak? Hány híres fel-
találót öltek meg felelôtlenül, mennyi érte-
lem, mennyi érték pusztult el büntetlenül? 
Vajon milyen ördög adott nekünk erre bíz-
tatást? Vajh, ki fogja számonkérni ezt a botor 
önpusztítást? Dédelgetett egykékbôl lesznek 
anyaszomorító, apagyilkosok, kipusztul az 
élet a (magyar) földrôl, megölik az abortu-
szok. 1982 nyarán”

Garay János: Magyar hölgy
„Magyar hölgynek születtél, Áldd érte 

sorsodat! Magyar hölgynek születni, Nagy, 
és szép gondolat.  Oh hölgy, ki azt megér-
ted: Mi szép vagy és mi nagy! Rendeltetés 
az égbôl: A földön áldva vagy!

  Szépnek teremte Isten, Mert hölgynek 
alkota, Virág a hölgy, az élet Szépsége, illata.

Gyöngy, drága s ritka gyöngy ô, A szívnek 
tengerén, Szelíd és tünde csillag A szerelem 
egén.

  De te midôn születtél, Két hívást nyerél: 
A hölgyét, s honleányét, Mert hölgy, s 
magyar levél, Tenéked szebb, dicsôbb tért 
Szabott a végzés. Születni és szeretni Magyar 
hölgynek kevés.

  Te egy alvó hazának Lányául születél, 
Fölébredô nemzetnek Anyjává tétetél. Mit 
érne tündökölnöd Egy bûzhödt tó fölött? 
Mint szép virágnak lenned Gyász sírhalmok 
között?

  Tenéked korcs apákat Jutott ébreszteni, 
Hazádnak tûzhelyéhez Férjed téríteni. S szí-
ved lángjába mártván Vezér-szövétneked, 
Hazád szeretetére Nevelni gyermeked.

  Hogy légyen ami nincsen, Egység e bús 
hazán, Minden mi magyar, mi nem volt, 
Csak honfi, honleány, Hogy egy gyûrûvé 
forrjon Árpádnak nemzete! S e szép arany-
gyûrûben A gyémánt gyöngye – Te.

  Magyar hölgynek születtél, Tedd hivatá-
sodat! Egy hon nemtôje lenni, Mi szép egy 
gondolat! Oh hölgy, ki ezt betöltéd, Mi szép 
vagy és mi nagy! Rendeltetés az égbôl, A föl-
dön áldva vagy.” 

Így legyen! Százszor,  ezerszer, és millió-
szor is így legyen!

G. Szalai István, 2013. nyárelô

Anyák napja, 2013. május
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Egyetemisták-Fôiskolások Országos és 
Budapest Bajnoksága, Országúti egyéni 
és csapat idôfutam verseny 2013. április 7.

2013. április 7-én 303 nevezô verseny-
zôvel és több száz nézôvel zajlott le a Magyar 
Amatôr Kerékpáros Bajnokság elsô futama 
a Szentendrei-szigeten. A táv a szokásos 
18 kilométer volt, Tahitótfalu - Kisoroszi 
(fordító) – Tahitótfalu útvonalon. Ezen a 
futamon avatott a Budapesti Kerékpáros 
Szövetség Idôfutam Buda pest Bajnokot is. 
A nôk mezônyében Szeghalminé Kenyó 
Anita (idôeredmény: 0:28:09; átlag: 38.37), 
míg a férfiaknál Fejes Gábor, Bátorfi Agria 
KTK versenyzôje (idôeredmény: 0:23:21, 
átlag: 46.25) bizonyult a leggyorsabbnak. 
A Kerékvár kerékpárüzlet támogatta csil-
logó érmek mellett az nutrixxion.hu és 
a DrKelen termékeket vehettek át a 15 
kocsoport 1-3 helyezett versenyzôi.

A 2012-13 Egyetemisták-Fôiskolások 
Országos és Budapest Bajnoksága, Országúti 
egyéni és csapat idôfutam versenye is ezen a 
napon zajlott 26 versenyzôvel, akik ország-
úti és MTB kerékpárral indulhattak. A 
legeredményesbb országútis lány az ELTE 
hallgatója Epres Kornélia, a legeredménye-
sebb országútis fiú pedig a BME hallgatója, 
Lôrincz Gergely lett, MTB kategóriában 
a Debreceni Egyetemrôl Porcsin Levente 
gyôzött. Elôször került megrendezésre a 
csapat idôfutam verseny a hallgatók között, 
melyet az ELTE csapata nyert.

A versenyen a fogyatékkal élôk is rajthoz 
állhattak. A rendezô Békásmegyeri Vándor 
Kerékpáros Klub jóvoltából a Csalogány 
Iskola diákjai nagy élvezettel versenyeztek.

A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar 
Honda CBF Egyesület motorosai felügyelték 
a verseny tisztaságát.

Az eredmények és a képek a bvkk.hu és 
a bpkerekpar.hu oldalon tekinthetôk meg.

Következô rendezvényünk a Békás 
Teljesítménytúra, melynek idôpontja 2013. 
május 26., rajt Békásmegyer.

Budapest, 2013. április 7.

Szabó László
ügyvezetô elnök

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub
Kerékvár-Békás Idôfutam Budapest Bajnokság

Magyar Amatôr Kerékpáros Bajnokság 2013. 2 futam
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TAHITÓTFALU  2013. 06. 14–16.
PROGRAM TERVEZET

Péntek (14.)

1600 Térzene
1700 Amatôr rock
1800 Dred & Doris
1900 Hastánc
1930 Tûzzománc kiállítás  megnyitó
2030 BEATRICE
2230 Dj Dominique

Szombat (15.)

1000 Nemzeti Vágta Tahitótfalun
elôvágta - Bodor majorban 
(bemutatókkal, celeb futamokkal, 
amatôr fogathajtó verseny)

1000 Gyerek játszóház
1300 Eperlekvár fôzés
1400 Íjászbemutató, térzene
1500 Tûzzománc kiállítás díjkiosztó
1500 Nótacsokor
1600 TIMBERSPORTS-Favágók
1700 Felvonulás
1800 Operett gála
1900 Welldance sporttánc
2030 EDDA
2150 Tüzijáték -  Epertorta kostoló
2230 Bál – Delerium Trainers

Vasárnap (16.)

  900 Strandfoci - strandröplabda
1000 Gyerek játszóház
1100 Gyerek bábszínház
1300 Lekvárfôzés
1400 Íjászbemutató, térzene
1500 BTS - Amatôr rock
1800 Don Attila Band
2100 R-Go

Ruhabörze

Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú 
Egyesület közleménye

2013. május 11-én, szombat délután 14.00-
16.30 óra között, Tahitótfalu Népházban 
(Bajcsy-Zsilinszky utca) ruhabörzét tartunk. 
A még jó állapotban lévô, de már feleslegessé 
vált baba-, gyermek- és fenôtt ruhák, cipôk, 
könyvek, játékok adás-vételi lehetôsége mel-

lett vállaljuk, hogy ezen tárgyakat karitatív 
célú felajánlás esetén befogadjuk és a rászoru-
lóknak szétosztjuk itt helyben. A maradékot a 
Szentendrei Vöröskeresztnek adjuk át, melyet 
minden alkalommal örömmel fogadnak. 

Érdeklôdni lehet: Szabó Judit 20/543-1269

Örömmel tájékoztatom a T. Olvasókat, hogy 
most már hivatalosan is Horváthné Csörgô 
Andrea a Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú 
Egyesület új elnöke. Ez év januárjában az egye-
sület közgyûlése új elnökséget választott. A cég-
bírósági bejegyzés is megtörtént, így mostantól 

ô képviseli az egyesületet. Az új egyesületi tit-
kár Viplak Katalin, az új elnökhelyettes Szabó 
Judit lett. Kérem, továbbra is támogassák egye-
sületünket, és látogassák rendezvényeinket. 

Üdvözlettel: Szabó Judit
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Izgalmas heteket tudhatnak maguk 
mögött a nyolcadikosok. Az írásbeli és 
szóbeli felvételi vizsgák eredményei alap-
ján most mát mindenki tudja, hogy jövôre 
melyik középiskolában folytathatja tanulmá-
nyait. Van azonban egy tíz fôbôl álló remek 
kis csapat, Kovács Dávid, Kovács Gábor, 
Kovács-Deme Krisztián, Mihály Dániel, 
Nagy Tünde, Petkó Fanni, Plascsevics Nóra, 
Radvány Orsolya, Szalai Bence és Zerinváry 
Lóránd, akik átlagosan 80% feletti teljesít-
ménnyel tették le a Rigó utcai alapfokú 
nyelvvizsgát angol nyelvbôl. Nem csupán 
azt bizonyították ezzel, hogy a felnôttek 
között is képesek helytállni, hanem azt is, 
hogy tudatosan készülnek a jövôre, és képe-
sek áldozatot hozni a terveik megvalósulása 
érdekében. Joggal lehetünk tehát büszkék 
fiataljaink teljesítményére, hiszen szóban és 
írásban hatékonyan kommunikálni angolul 
olyan elôny az érvényesülés során, amely-
nek bizonyára jó hasznát veszik majd a 
késôbbiekben.

Ezúton szeretnénk gratulálni a teljesítmé-
nyükhöz, és megköszönni szüleik támogatá-
sát, valamint az iskola alapítványának anyagi 
segítségét.

Végül lássuk, hogyan értékelik a gyerekek 
az átélt élményeket.

Lintner Andrea szaktanár

Én személy szerint nagyon izgultam a 
vizsga elôtt, de mikor megkaptuk az írás-
beli feladatokat, minden félelmem elszállt. 
Átnéztem a feladatsort és megnyugodtam, 
mert Andi néni alaposan felkészített minket, 
így könnyûnek éreztem a vizsgát.           

  Radvány Orsolya
Manapság a nyelv alapvetô dolog az élet-

ben. Sok ideje tanuljuk az angolt, és eljött 
az ideje, hogy megmutassuk magunkat a 
nyelvvizsgán. Sokat készültünk, ezért köny-
nyen vettük az akadályt. A vizsgáztatók is 
nagyon kedvesek voltak.                                 

 Mihály Dániel
A nyelvtanulás azért fontos nekem, mert 

a terveim hosszú távon kapcsolatosak az 
angollal, hiszen Kanadába készülök néhány 
év múlva. Második nyelvként az olaszt tud-
nám elképzelni. Minél több nyelven beszé-
lünk, annál jobb.                                                

  Kovács-Deme Krisztián
A nyelvvizsga elôtt mindenki izgult, de 

nem volt olyan nehéz, mint amilyenre szá-
mítottunk. Biztosan meglesz a gyümölcse. 
A szóbeli eredményét már a helyszínen meg-
tudtuk.       

 Kovács Gábor
Sokat tanultam a nyelvvizsgára, hogy 

sikerüljön, mert lehet, hogy csak külföldön 
találok munkát.

 Szalai Bence
Sok munkára már csak akkor lehet 

jelentkezni, ha az ember tud valamilyen 
nyelvet. Jó, hogy mi már ilyen fiatalon meg 
tudtuk szerezni az alapfokút, sokan csak 
felnôttként tudnak levizsgázni. A szóbelitôl 
jobban tartottunk, de a vizsgáztatók kedve-
sek voltak, ez egy kicsit megnyugtatott.    

 Nagy Tünde
Már az álláskeresésre is gondoltam, ami-

kor úgy döntöttem, hogy leteszem a nyelv-
vizsgát. A tudás megszerzését fontosnak 
tartom, ezért vállaltam a sokszor kemény 
angol elôkészítôt és nulladik órát.

Plascsevics Nóra
A nyelvtanulás hosszú és fárasztó dolog, 

de megéri. Késôbb a diploma megszerzésé-
hez közép- és felsôfokú vizsgára is szükség 
lesz. Ennek a folyamatnak az elsô állomásán 
vagyunk túl.

Kovács Dávid
Nyelvet tudni elkerülhetetlen a munká-

ban és az utazás során is. Örülök, hogy az 
iskolában magas óraszámban tanultuk az 
angolt. A vizsga izgalmas megmérettetés 
volt.          

Petkó Fanni
Én azért vállaltam a nyelvvizsgát, mert 

a felkészítô órákon nagyon sokat lehetett 
tanulni. Örülök, hogy sikerült, mert lázas 
betegen voltam vizsgázni. Azon pedig iga-
zán csodálkoztam, hogy az ott levô felnôttek 
jobban izgultak, mint mi.

Zerinváry Lóránd

Kiválóan teljesítettek a nyelvvizsgások

A Diákönkormányzat hírei

A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola 
Diákönkormányzata (DÖK) kezdemé-
nyezésére egy szemétgyûjtôt helyezett 
ki az Önkormányzat az iskola udvarára. 
Reméljük, ennek segítségével tisztábban 
tudjuk tartani udvarunkat, és a nevelés 
szempontjából mindenki segítségére válik a 
szemetelés elleni küzdelemben. Köszönjük 
a segítséget dr. Sajtos Sándor polgármester 
úrnak és Nagyházú Miklós képviselô úrnak.

A DÖK iskolánk történetében elôször 
versíró pályázatot írt ki. A beérkezett pályá-
zatok közül iskolánk tanáraiból álló zsûri 
választotta ki a nyerteseket.

Megosztott elsô hely: Szondi Réka 7.a, 
Kovács Gábor 8.a

Második hely: Szalai Nikolett 6.b
Harmadik hely: Halász Csenge 6.b
A beérkezett verseket az iskola aulájában 

kiállítottuk. A díjazottak értékes könyvutal-
ványt és pénzjutalmat kaptak.

Kovács Gábor: Tahitótfalu

Évek jöttek, mentek
De sokan még most sem
Értették meg azt,
Hogy falunk egy örökség.

Zöld erdôk, tarka rétek,
Országunk folyója,
Felséges Duna
Melyben szigetünk magát
Mossa, mossa.

Tahi koronája
Ami Vörös-kônk
Minek a csúcsán állva
Gyönyörködünk száj tátva.

Tildy Zoltán hidunk neve
Ezen megyek reggelente.
Van mellette két stég,
De, hogy megmarad az kétség.

Kész földrajzi Kánaán,
Ilyen település nincsen,
És nem is lesz már.

Mert ez a mi falunk:
Tahitótfalu.

Szondi Réka: Álmaink vezetnek (részlet)

„Magyarok, mi?” gondolkodék magamban.
Ilyenkor jutnak eszembe az ôsi magyar 
hadak.
Szent István királlyal az élen,
Aztán jönnek többi királyaink is véle.
Hadunk lecsapó, éltünk török nyomorúság 
alatt,
De mi nem adtuk fel szabadsággal teli 
álmainkat.

Egy kiállítás képei
Április 15-én a történelem órák kereté-

ben „Ezt a hazát szeressétek!...” címmel 
a két hetedik és a két nyolcadik osztály a 
történelmi Nagy-Magyarországot bemutató 
fotókiállítást tekintette meg a református 
gyülekezeti teremben. A látnivaló rövid 
bemutatása után a tanulók néhány feladat 
segítségével ismerkedhettek meg a kiállítás 
anyagával. Feladatuk volt rövid véleményt 
is írni a látottakról. Íme, néhány vélemény.

„Nekem az tetszett a kiállításban, hogy 

Hírek a diákság életébôl
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Van, amikor egyértelmûen megfogal-
mazzuk, hogy mi a kiváltó oka ingerültsé-
günknek, dühünknek, mérgünknek, és 
van, amikor szinte érthetetlen számunkra, 
hogy miért vagyunk indulatosak. Ilyenkor 
élethelyzettôl és temperamentumtól függô-
en számos formában megnyilvánulhatunk 
– szunnyadó vagy mûködô vulkánként, 
fagyosan, mint a jégcsap, süvítô szélvihar-
ként, földrengésként –, de az egyértelmûen 
tapasztalható, hogy akár csendben ôrlôdünk 
a problémán, akár kiabálással vezetjük le a 
feszültséget, megkerüljük a megoldáshoz 
vezetô utat.  Ugyanis rombolunk, mérgez-
zük és betegítjük magunkat, környezetün-
ket. 

Egy tanmese hitelesen adja át, mi történik 
velünk, amikor dühösek vagyunk:

„Egy szent tanító a Gangesz partján 
készült a rituális fürdôjére, amikor a közel-
ben egy család tagjait hallotta dühösen kia-
bálni egymással. Mosolyogva a tanítványai-
hoz fordult és megkérdezte:

- Miért kiabálnak az emberek, amikor 
dühösek?

A tanítványok elgondolkodtak, s az egyi-
kük így szólt:

- Amikor elvesztjük az önuralmunkat, 
kiabálunk.

- De miért kell kiabálni, amikor az, aki-
hez beszélsz, ott áll melletted? Halkan is 
elmondhatnád neki azt, amit akarsz - mond-
ta a tanító.

A tanítványok nem találták a választ, s a 
szent a következô magyarázatot adta:

- Amikor az emberek haragszanak egy-
másra, a szívük eltávolodik egymástól. A 
távolság miatt kiabálniuk kell ahhoz, hogy 
hallják egymást. Minél dühösebbek, annál 
jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a 
távolság.

Amikor két ember megszereti egymást, 
nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan 
beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll 

egymáshoz, nincs köztük távolság. Amikor 
még jobban szeretik egymást, annyira egy 
helyen van a szívük, hogy már halkan sem 
kell megszólalniuk, megértik egymást már 
abból is, hogy csak egymásra néznek. Ilyen 
közel állunk egymáshoz, amikor Szeretet 
van.

A tanítványaira nézett, és így folytatta:
- Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy 

a szívetek eltávolodjon. Ne mondjatok olyan 
szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket 
egymástól, mert különben eljön az a nap, 
hogy olyan nagy lesz a távolság, hogy nem 
találjátok meg a visszavezetô utat.”

Kívánom, hogy minden nap a szeretet 
köveivel egyengessék útjukat.

Szeretettel:

Sáfrány Kata

Fûszerezzük az életet!

Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?

olyan dolgokat tudtam meg, amire töri órán 
nem jut idô. Nagy Magyarország térképe 
nagyon érdekes volt. A Gyilkos-tóról a kép 
is nagyon tetszett, mert már voltam ott és 
ismerôs volt.”

„Trianont a történelem egyik legnagyobb 
igazságtalanságának tartom.”

„Nekem tetszett a kiállítás, mert nagyon 
érdekes volt. Sajnálom, hogy elcsatolták 
ezeket a szép területeket Magyarországtól.”

„Nekem Erdély városai tetszettek a leg-

jobban.”
„Nagyon szépek a múlt képei, ezek a 

régi épületek és a különbözô tájképek. 
Köszönjük, hogy megnézhettük ezt a kiál-
lítást.”                                           

 Vaczó Zoltán

A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú 
Egyesület az Eperfesztivál kiegészítô rendez-
vényeként idén is megrendezi az EPERART-
ot. A már hagyományosnak nevezhetô prog-
ramok helyszínei a tahitótfalui református 
és római katolikus templom illetve a baptis-
ta imaház. Sok szeretettel várunk minden 
érdek lôdôt! A részletes programról a plaká-
tokról tájékozódhatnak.

 Vox Insulae Sziget Hangja 
Közhasznú Egyesület

szigethangjaegyesulet@gmail.com 

Ezúton köszönjük Kébert Istvánnak a 
Faluháznak ajándékozott bútorokat.

Eperart

Köszönetnyilvánítás



1 2

2 0 1 3 .  M Á J U SKözösség,  egészség

2013. 04. 07-ig mindössze egy meccset 
tudtunk a pályaviszonyok miatt lejátszani, 
ezért csak most jelentkezem.

A télen hozzánk igazoltak névsora:

Szabó Norbert,Vincze Károly, Katona 
Dávid, Horváth Attila, Vitéz László, Klubuk 
Dávid, Szalai Roland.

Az eddigi eredmények:

Tahitótfalu - Gödöllô 0-1
Nem érdemeltünk vereséget.

Tahitótfalu - Szôd 2-4
Jó csapattal szemben, nagyon nagy egyé-

ni hibákkal  vertük meg magunkat.

Ôrbottyán - Tahitótfalu 10-0
Sok hiányzó, korai kiállítás, több jogtalan 

büntetô, no comment...

A mérkôzést követô héten váltás történt 
a kispadon:

Szijj László helyett a népszerû ,,Csutak”, 
azaz Vass János lett az edzô, aki a 2 évvel 
ezelôtti  megye II.-es ifibajnok csapatunk 
edzôje volt. Munkájához sok sikert kívá-
nunk.

Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E.

Május 25-én várunk minden játékos, 
mozgékony, energiadús, a sportos kihívá-
sokat kedvelô aprónépet és nagyobbacs-
kát, azok családjait, barátait, izgô-mozgó 
rokonait, egyszóval mindenkit. Találkozó 
e szép szombat reggelén a Tildy-híd északi 
tahisi lábánál elterülô réten, annak a hajóál-
lomás felôli részén. Négy helyszínen lehet 
magunkat megméretni minden korosztály 
számára alkalmas feladatokkal. A cél nem 
a gyorsaság, hanem a kihívások teljesítése. 
Aki szeretne mind a négy állomáson teljesít-

mény matricát gyûjteni, érkezzen a nevezés 
helyszínére 8:30-9:00 között. A nevezés és a 
részvétel ingyenes. A kihívásokat eredmé-
nyesen teljesítôk ajándékot kapnak. Az elsô 
ötven nevezôt emlékpólóval ajándékozzuk 
meg. A Kihívás Napjának részletes program-
ját a plakáton olvashatják.

Szeretettel várnak mindenkit a szervezôk, 
Tahitótfalu Község Önkormányzata és a 
Piramis SE.

Béres Gabriella

Szabó Inez alsó tagozatos tanulónk a 
Diákolimpia országos döntôjében 50 méte-
res mellúszásban 3. helyezést ért el. Ez óriási 
siker, szívbôl gratulálunk Ineznek!

A röplabda Diákolimpián iskolánk 5.-6. 
osztályos leánycsapata körzeti 4. helyezést 
ért el, nagyon ügyesek és lelkesek voltak 
a lányok. Tudni kell, hogy a többi isko-
la csapatában szinte mindenki évek óta 
versenyszerûen röplabdázik, nálunk csu-
pán 1 fô.

Köszönjük lányaink felkészítô tanárának, 
Szûcs Katának a munkáját, aki nagy szeretet-
tel és hatalmas szakmai alázattal foglalkozik 
a gyerekekkel. 

A Röplabda csapat névsora:

Csipak Borbála
Antal Evelin
Kulcsár Evelin
Csereklye Laura
Halász Csenge
Csereklye Lívia
Neumann Natália
Flachner Mária

Turóczi Csaba
testnevelô tanár

Focihírek

Fussunk, játsszunk, vetélkedjünk 
faluszerte a Kihívás Napján!

Iskolai 
sport

Körbe ülik a gyerekek az asztalt a tahitót-
falui Szamóca Óvodában, amikor érkezünk, 
és míg néhányan ültetôföldet kevernek, a 
kisebbek az aprócska tenyerükben szoron-
gatott virágmagokat szórják gondosan a cse-
repekbe, közben az óvó néni dúdol. Máskor 
mindenki a napsütötte, fával bútorozott 
tágas teremben guggol az egyik sarokban. 

Van, aki csak a halakat figyeli, mások segí-
tenek az akvárium tisztításában. Kedden-
ként pedig mindenki tönkölybúza mago-
kat ôröl, hogy késôbb kenyeret dagasszon 
a tésztából. Délelôtt, amíg a gyerekek az 
udvaron játszanak, az óvoda ablakain árad 
a friss kenyér illata. Mindenkinek van egy 
saját mûvészi zsemléje, kiflije, lepénye, amit 
nagy büszkén visz haza, hiszen ô sütötte. 

Van egy óvoda Tahitótfaluban, ahol a 
gyerekeket már reggel hattól várják és este 

hétig is maradhatnak, hogyha a szüleik 
sokat dolgoznak. 

Van egy óvoda a szigeten, ahol a gyere-
kekkel megbeszélik a konfliktusokat, ahol 
a természetes alapanyagú játékok a meg-
szokottak, ahol egy egykori fa buja gyökér-
zetébe lehet dugdosni a horgolt állatkákat, 
hogy onnan a fadaruval meg lehessen azo-
kat menteni. 

Van egy hely, ahol a gyerekek megis-
merhetik és megtanulhatják, hogy miként 
lehet együtt élni fogyatékkal élô kicsikkel 
és így esély nyílik a nem teljesen egészsé-
geseknek is, hogy felzárkózzanak. A gye-
rekek harmonikus fejlôdése a cél, az hogy 
megmaradjon a meseviláguk, majd ha már 
nagyobbacskák, akkor egészséges gondola-
tokkal lépjenek a mindennapokba. Ebben 
segít a fejlesztô pedagógus, a logopédus és 

persze a waldorf módszerben otthonosan 
mozgó óvó néni, a kedves dadus és a számos 
érdekes program. 

Van egy óvoda, ahol péntekenként min-
denki kirándul és közösen csodálkoznak rá 
a bogarakra és az évszak változásaira. Ebben 
az óvodában a birkózó fiúkat szerelmesek-
nek csúfolják és ez bizony jó. 

A tahitótfalui alapítványi Szamóca Óvoda 
most ismét várja a kiscsoportosokat, sôt a 
kisebbeket is a családi napközijébe. 

 szamocawaldorfovoda.hu

Jelentkezni lehet: 06-20-575-4618 
Horváth Alíz óvodavezetônél

Friss kenyér illata száll a Szamóca Óvodában
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Április 7-én vasárnap délután ismét 
zeneszeretô érdeklôdôk töltötték meg 
a Baptista imaházat: Zeneiskolánk taná-
rai  és lelkes növendékei adtak koncertet 
a Gyülekezet meghívásának eleget téve. 
Felléptek: Horváth Lili, Kovács Kamilla 
(furulya), Bor Kata, Csipak Bori, Gonda 
Rebeka, Horváth Emma, Szendrei Dóra 
(fuvola), Holba Laura, Kovács Karola, 
Princz Panna, Sebes Málna, Turay Balázs 
és Barnabás (hegedû), Antal Ruben és 
Zsombor, Jenei Ákos (gitár), Hagymási 
András (trombita) , valamint Gellért 
Gabriella (gitár) és Marosi Ágnes (hegedû 
és zongorakíséret) Tanárnôk. Külön öröm 
volt, hogy újra hallhattuk egykori hegedûs 
növendékünket, Hartai Kornéliát is.

Április 25-én délelôtt az óvodásokat „lát-
tuk vendégül” a Népházban. Csereklye 
Lili, Horváth Lili, Szabó Nikolett (furulya), 
Csipak Bori (fuvola), Jeney Ákos (gitár), 
Princz Panna, Sebes Málna (hegedû), Tóth 
István (trombita), Csereklye Kata, Halász 
Csenge, Vaczó Julianna és Márta (zongo-
ra) közremûködésével bemutattuk nekik 
az iskolánkban választható hangszereket. 
Reméljük, egy-két év múlva ôk is zeneis-
kolások lesznek, s ôk muzsikálnak majd az 

akkori óvodásoknak.
Április 29-én rendezték Szentendrén a 

VII. Pest Megyei Fuvolaversenyt. Iskolánkat 
Csipak Bori és Horváth Emma képviselték. 
Szép szereplésükért gratulálunk nekik és 
felkészítôjüknek, Csáki Judit  tanárnônek. 

Májusban több zeneiskolai program is 
lesz: 
– 5-én délelôtt a Református templomban, 
– 10-én a leányfalui Duna és Panoráma 

Idôsek otthonában lépnek föl növendé-
keink. 
Május 7-én (kedden) este  újból, ebben 

a tanévben utoljára, az Operaházba készü-
lünk. Mozart: Szöktetés a szerájból címû 
operáját tekintjük meg. 

Az év végi vizsgákat is májusban rendez-
zük, az eddigi gyakorlattól kissé eltérôen: a 
megszokott tanszaki koncerteken kívül  a 
második zeneiskolai osztálytól skála  és etüd 
vizsgát is tartunk, melyek az elôírásoknak 
megfelelôen zártkörûek lesznek, vagyis csak 
a tanáraink elôtt mutatják be tudásukat a 
gyerekek. 

A zeneiskolai vizsgák idôpontjai: 

Skála és etüd vizsgák: 
– május 22. (szerda) 
14.30: Orosz Attila tanár úr növendékei
15:00: Kürtösi Zsolt tanár úr növendékei
15:30: Mákó Miklós tanár úr növendékei

– május 23 (csütörtök) 
14:00: Csáki Judit tanárnô növendékei
14:30: Marosi Ágnes tanárnô növendékei
15:30: Gellért Gabriella tanárnô növendékei
16:00: Gratzl Erika tanárnô növendékei
A szolfézs vizsgákat május 24-én, 28-án és 
29-én tartjuk. 

A nyilvános tanszaki koncertek idôpontjai: 
– május 29. (szerda) 
14:00: Marosi Ágnes tanárnô növendékei
15:00: Orosz Attila tanár úr növendékei
16:00: Kürtösi Zsolt tanár úr növendékei
17:00: Mákó Miklós tanár úr növendékei
18:00: Gellért Gabriella tanárnô növendékei

– május 30. (csütörtök) 
14:00: Csáki Judit tanárnô növendékei
15:00: Gratzl Erika tanárnô növendékei

A tanév végi koncertekhez, vizsgákhoz 
örömteli felkészülést, a hallgatóságnak 
pedig szép élményeket kívánok! 

Gratzl Erika zongoratanár

Zeneiskolai hírek

2013. május 3-tól hétvégénként a 
Dumtsa Korzó újra beköltözik Szentendre 
belvárosába!

A rendezvény ideje:
2013. május 3. – szeptember 29. 
péntek, szombat 11-22h között
vasárnap 11-21h között
Helyszín: Szentendre belváros, a Dumtsa 

Jenô utca az Apor hídig

A Dumtsa Korzó idén is egyedülálló han-
gulatot varázsol Szentendre belvárosába, 
ahol a látogatók élményeket gyûjthetnek az 
utca színes kínálatából, a bútorokból kiala-
kított utcai enteriôrökben üldögélhetnek, 
beszélgethetnek, régi barátokkal futhatnak 
össze, és új ismeretségeket köthetnek.

Amellett, hogy a rendezvénysorozat 
programja követi az ünnepeket és a helyi 
hagyományokat, minden hét újdonságot, 
meglepetéseket tartogat majd. Tematikus 
hétvégéinken megismerkedhet, megkóstol-
hat egy-egy aktuális zöldséget/gyümölcsöt 
és annak minden változatát a spárgától a 

szôlôig. 
A helyi és környékbeli képzô- és ipar-

mûvészek mellett jelen lesznek a különleges 
gasztronómiai csemegéket (szarvaskolbász, 
termelôi sajtok, ürmös bor, vagy a macaron), 
biotermékeket, süteményeket, fûszereket 
árusító helyi termelôk.

A gyerekek és családok minôségi szóra-
kozására továbbra is nagy hangsúlyt helye-
zünk. A gyereksátor állandó foglakozásai 
mellett izgalmas programokkal várjuk ôket, 
újra felvehetik a kuktasapkákat, vagy táncol-
ni tanulhatnak, a legkisebbek kényelmét 
pedig a baba-mama sarok biztosítja.

A neves és amatôr „utcai zenészek” tábo-
ra kibôvül, a tavalyi kedvencek mellett új 
fellépôket, változatos mûfajokat ismerhet-
nek meg, és ha bárki tehetséget érez magá-
ban, csak jelentkeznie kell és bemutatkozási 
lehetôséget is kaphat. 

Az idei Dumtsa Korzó a tavalyinál még 
szélesebb körû, a maga nemében egye-
dülálló civil összefogásban valósul meg a 
Szentendre és Térsége TDM, helyi civilek 
és szervezetek segítségével, akiknek lelkes 
munkája és ötletei teszik igazán különleges-
sé a rendezvényt.

A Dumtsa Korzó májusi tematikája:
Május 3-4-5.
Anyák napi készülôdés - Virágbemutató 

és vásár
Május 10-11-12.
Ürmös és gyümölcsbor napok a Dumtsa 

Korzón:
Ürmösök és gyümölcsborok kóstolgatása, 

iszogatás, eszegetés, zene, tánc
Bemutatkozik Szerbia-Vajdaságból a 

Bermetek
11-én  11.15– 12.30 Ürmösök és gyümölcs-

borok-szakmai konferencia az Mûvész étte-
remben                                                                                                           

Május 18-19-20.
Hétvége a Pünkösd jegyében
Május 24-25-26. 
24-én Szentendrei Ifjúsági Napok (Diák 

Korzó)
25-én KOMP (Kortárs Mûvészeti Piac)
26-án Gyereknap
Május 31 - Jún. 1-2. Eper ünnep
 

Elérhetôségeink:
dumtsa.korzo@gmail.com     

Facebook/DumtsaKorzo     
www.dumtsakorzo.hu

Kapcsolat: Baán Krisztina 30/975 6160

„Élvezze Szentendre hangulatát tavasztól-
ôszig a Dumtsa Korzón!”
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A falak hôtechnikai tulajdonságát – 
hôszigetelô képességét – az úgynevezett 
hôátbocsátási tényezô mutatja, mely minél 
kisebb, a fal annál jobban hôszigetel. 
Jogszabályban rögzített követelmény érték 
határozza meg új épületek esetében a 
tényezô maximális értékét, mely jelenleg 
0,45 W/m2K (a távozó energia fajlagos érté-
ke Watt-ban kifejezve), és az EU elôírásai 
szerint 2020-ig valószínûleg a felére fog 
csökkenni. A legegyszerûbb, két oldalon 
vakolt falak közül, az említett követelmény 
értéket csak a 38 - 44cm vastag, hôszigetelô 
vakolattal ellátott falazóblokk szerkezetek 
elégítik ki. 

Ennek tudható be,  hog y a jövô 
egyértelmûen a nagyobb vastagságú fala-
ké, még inkább pedig a többrétegû, külsô 
hôszigeteléssel ellátott szerkezeteké. A 
hôszigetelések felülete leggyakrabban 
vakolt vagy burkolt, igényesebb kivitelben 
a burkolat egy légréssel elválasztott önálló 
külsô téglafal. A réteges falak elterjedése 
egyre szélesebb körben várható, de alkal-
mazásuk körültekintô tervezést igényel.

Mire kell figyelnünk:
1. A hôszigetelés vastagságára
A hôszigetelés vastagságán nem érdemes 

spórolni, ám növelni csak addig érdemes, 
amíg a beruházás költsége a fûtési költségek 
csökkenésével megtérül. Ez azért van, mert 

a hôszigetelés vastagságának növelésével 
nem javul egyenes arányosságban a falszer-
kezet hôtechnikai tulajdonsága.

2. A hôszigetelés anyaga
A legjellemzôbb hôszigetelô anyagok az 

ásványgyapot és a polisztirolhab (közismert 
nevén Dryvit). Ezek vastagságtól függô 
hôszigetelô képessége közel egyforma, de 
az alacsonyabb árfekvés miatt a polisztirol-

hab hôszigetelések gyakoribbak. 
Sokszor halljuk, hogy az ásványgyapot 

szigetelés jobb, mert a fal ezzel „lélegzik”. 
A falak nem lélegeznek, éppen a jó légzá-
rás a lényeg, amelyben a vakolatnak fontos 
szerepe van. Mi a különbség tehát a kétfajta 
hôszigetelés között? Külsô határoló falaink-
nak és az alkalmazott hôszigeteléseknek 
különbözô, anyaguktól és vastagságuktól 
függô páraellenállási tulajdonságuk van. 
Minél több pára képzôdik az épületen belül, 
annál nagyobb a páraáramlás kifelé a szer-
kezeten. Az a cél, hogy a falba bekerült ned-
vesség kerüljön is ki a szabadba, különben 
a falon belül elindul a penészesedés, és a 
szigetelés hôszigetelô képessége is csökken. 
Akkor jó a fal, ha belülrôl kifelé haladva, a 
pára egyre könnyebben jut át a szerkezete-
ken. Régi kisméretû téglafalakon vagy vas-
beton szerkezeteken gond nélkül alkalmaz-
ható a polisztirolhab hôszigetelés, mert a fal 
és a hôszigetelés páraáteresztô tulajdonsága 
hasonló. A porózusabb blokktégla falak ese-
tében, a hôszigetelés anyagának és vastagsá-
gának a kiválasztása gondos tervezést igé-
nyel. Polisztirolhab hôszigetelésük esetén 
tudatosan szellôztessünk többet, különösen 
akkor, ha a beépített nyílászárók jó légzárá-
sú új ablakok!

3. A hôszigetelés helye
A hôszigetelés helye a falak külsô oldalán 

van, mert így óvjuk meg szerkezeteinket a 
nagy hôingadozásoktól. Kivételek ez alól 
azok az épületek, ahol ez megoldhatatlan, 
mint például a mûemlék épületek.

Takarékoskodjunk az energiával!
Hôszigeteljünk?

A csirkehúsos zöldborsóleves a tavasz 
egyik legfinomabb levese.

A levesek a magyar konyha királynôi, de 
nem ám a keményítôtôl megcsirizesedett 
krémlevesek, hanem az igazi jó alapanyag-
ból, különféle húsokból, friss zöldségekkel 
dúsított, zöld fûszerekkel megízesített tar-
talmas levesek. 

Hozzávalók 4 fôre: 2 egész csirkecomb, 
1 egész csirkemell, 4 szárny, 1 közepes fej 
vöröshagyma, két szál friss sárgarépa, 2 
fehérrépa, 1 kisebb zeller, 70 dkg fejtett 
zöldborsó, petrezselyem, só, bors, piros-
paprika, 1 kk. kristálycukor, 1 tojás, kis liszt.

A hagymát apró kockákra vágjuk, meg-
dinszteljük, rátesszük a pirospaprikát és 

kevés vízzel felengedjük. A kicsontozott és 
feldarabolt húst rátesszük a pörkölt alapra, 
sózzuk, borsozzuk.  Fedô alatt félig készre 
pároljuk a húsokat. Ezután belekarikázzuk 
a zöldségeket, beledaraboljuk a zellert, és 
amikor ezek is megpuhultak, hozzátesz-
szük a borsót és felengedjük a végleges 
mennyiségû vízzel. Amikor minden puhára 
fôtt, megkóstoljuk, ha nem elég édes a bor-
sótól, egy kávéskanál cukrot teszünk bele. 
Egy tojásból liszttel gyenge galuskatésztát 
keverünk egy tányérba és beleszaggatjuk a 
levesbe. Pár perc múlva lezárjuk, és negyed 
óra állás után tesszük bele a petrezselyem 
zöldet összeaprítva, hogy magas C-vitamin 
tartalmát ne veszítse el. 

Túrógyûrûk 

Hozzávalók 4 fôre: 28 dkg túró, 1 tojás, 2 
tojássárgája, 8 dkg szobahômérsékletû vaj, 
32 dkg liszt, 2 dkg élesztô, reszelt citromhéj, 
vaníliás cukor.

Az élesztôt cukros tejben felfuttatjuk, a 
túrót krumplinyomón áttörjük és a többi 
hozzávalóval összegyúrjuk. Csipet sót is 
tegyünk bele. A tésztát jól kidolgozzuk és 
fél órát meleg helyen kelni hagyjuk. Karika 
szaggatóval kiszaggatjuk, ezután is 15-20 
percet hagyjuk kelni, majd forró zsírban 
zsemle színûre kisütjük mindkét oldalát. 
Melegen fahéjas porcukorban megforgatjuk, 
langyosan vagy hidegen is tálalhatjuk, ízlés 
szerint cukrozott tejföllel meglocsolva.

Jó étvágyat!
Kiss Andorné receptjei

Béres Gabriella

Mindennapi ajándék a család asztalán

Receptek Éva nénitôl

Kisméretû téglafal (38 cm) hôátbocsátási tényezôjének változása a hôszigetelés vastagításával
 hôszigetelés (cm) 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 30
 hôátbocsátás (W/m2K) 1,46 1,13 0,91 0,66 0,52 0,43 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,14
Ez azt jelenti, hogy minimum 10 cm hôszigetelés be kell építeni, de 20 cm-t valószínûleg nem érdemes.



���������������
�������������������

2 0 1 3 .  M Á J U S Hirdetés

1 5

RÉGISÉGEKET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, 
aki mindent ami régi, értékes 

és szép hosszú évek óta gyûjtök. 

Legyen az régi bútor, festmény, 
lakberendezési tárgy, 

hímzett ágynemûk, bronzszobrok, 
vagy porcelánok, népviseleti ruhák, 

régi játékok, mezôgazdasági eszközök 
és sok minden más. Készpénzzel fizetek.

Kérem, ha bármilyen régi 
használati tárgya van, 

amit szeretne eladni, hívjon! 
dr. Rabbné Márta vagyok, 

elérhetôségem: 06-70-246-4059
Várom szíves hívását!

Fontos megemlíteni, hogy vannak azért 
olyan esetek, amikor célszerûbb a belsô 
oldali hôszigetelés alkalmazása. A ritkán, 
alkalomszerûen, rövid idôre használt, ám 
fûtést igénylô helyiségeket célszerû belülrôl 
hôszigetelni azért, hogy ott tartózkodásunk 
ideje alatt ne a szerkezet felmelegítésére, hanem 

közvetlenül a levegô felmelegítésére fordítsuk az 
energiát.

Tartson velem a következô lapszámban is. 
Téma: Mi legyen az ablakokkal?

Téglássy Györgyi 
okleveles építészmérnök, energetikai szakértô

Kihívás Napja
 Tahitótfalu, 2013. május 25.

Fussunk, játsszunk, vetélkedjünk együtt!
Sportos nap minden korosztálynak

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, 

hogy a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Tahitótfalun a Faluházban
2013.05.23.-án

10.00 és 12.00 óra között ingyenes ruhabörzét tart.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Az elsô 50 nevezô emlékpólót kap ajándékba.
8:30-9:00 Nevezés a Tildy-híd Tahi hídfôjénél, a Duna-parti rét hajóállomás felôli részén

9:00-9:15 Zenés bemelegítés Ildikóval
9:15 Hídfutás Schirilla Györggyel

10:00-13:00 Teljesítmény matricák gyûtése három helyszínen:
-Duna-parti rét:  Akadálypálya Attilával

-Tormarét:  Kötélhúzás, kidobós, zsákbafutás, célbadobás Katával
- Tahi Kemping melletti focipálya: hetes rúgás, 3 fô-3 perces foci, labdás feladatok Csabával

13:00 Tahi Kemping melletti füves rét: Teljesítmény matricák beváltása ajándékokra
Zenés torna Ildikóval

Rossz idô esetén a Kihívás Napját a tahitótfalui Sportcsarnokban tartjuk (Szabadság út 1.) 
10:00-13:00-ig.

A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk: Tahitótfalu Község Önkormányzata, Piramis SE.
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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

Számítógép-
szerviz

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

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgálta-
tások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat) 
 szerda: 12:00-16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat) 
 kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra 

között
• Dr. Deák Judit, pszichológus páratlan hétfôkön 13-17 óra 

között  
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer 

hétfônként 13-17 óra között.
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
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Vásárnapi képriport

Mester és tanítványai Menyasszony öltöztetés

Gôzhajtású cséplôgép A legfülesebb nyúl versenyzô és gazdája

Egyszemélyes bábszínház és népes közönségeEgyszemélyes bábszínház és népes közönsége Aprók játszóháza a Szamóca ovival

Danubia TV, Béres Gabriella
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Favágó 
tûzoltók!

Több évtizedes gyakorlattal vállalnak: 

Lakott területi, fakitermelést, vihar-
kár elhárítást emelôkosárral is. 

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

a zöld hulladék elszállításával.

   
                 

Bélteki Sándor tûzoltó százados
70-334-8427 

favagotuzoltok@gmail.com
favagotuzoltok.hu

VÉGTELEN UTAZÁS
címmel

 
a Tahitótfalui Református 

Gyülekezet 2013. június 18. és 

22. között napközis Vakációs 

Bibliahetet szervez olyan gyer-

mekek számára, akik az elsô 

osztályt már befejezték és leg-

feljebb 15 évesek. Kisebbeket is 

szeretettel fogadunk, de CSAK 

szülôi felügyelettel.

Délelôtt: bibliai történet, énekta-

nulás, tízórai, sok játék.

Délután: ebéd és sport – ill. 

kézmûves foglalkozások.

Reggel 7.30-tól 16.30-ig folya-

matos programok és felügyelet.

Helyszín: Isten tábora, a Fasori 

Református Gyülekezet táborhe-

lye (a váci révnél).

A táborbérlés és az ebéd 

összköltsége 4900,-Ft/hét/

fô, melybôl 3500,-Ft/hét/fô 

befizetése a részvétel feltétele. 

Ez az összeg a tábor minden 

programján való részvételt 

magában foglalja.  Aki a 

különbözet befizetését is tudja 

vállalni, attól a gyülekezet ezt 

köszönettel elfogadja. Azon 

családoknál, ahol a háztar-

tásban 3 vagy több 6-15 év 

közötti gyermek van, csak két 

részvételi díjat kell kifizetni, a 

többi gyermek táborozásának 

költségeit a gyülekezet átvál-

lalja. Jelentkezés: Június 2-ig a 

Lelkészi Hivatalban 3.500,- Ft 

befizetésével. 
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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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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁdSEGíTô 
éS GYERmEKjóLéTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELmÛ – 
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, 
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028 
• FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLdHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATó – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKORVOS SZAKRENdELéS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERmEKORVOSI ÜGYELETI 
RENdELéS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 385-741 • KéméNY SEPRô – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZjEGYZô – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 
14–18-ig • mENTôK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • mOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • mUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: ele-
ktronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • OKmÁNYIROdA – Szentendre, 
Vá ros háztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (any-
akönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), 
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-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; csütörtök 8–12, 
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORmÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENdELôINTéZET – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENdôRSéG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI KATOLIKUS 
PLéBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí TÁS – A.S.A. 
Kft. 2360 Gyál Kôrösi út 53. Tel.:Révay Brigitta 06-29-540-
244 – h:cs.:8-16-ig, p.:8-14-ig, e-mail: vevoszolgalat@asa-hu.
hu • TAKARéK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONdOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENdELéS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTóSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VédôNôI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÁCI RéV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VíZmÛ 
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. 
SZENTENdRE – Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám, 
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta 
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje min-
den hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Május 1. Zrínyi Miklós költô, hadvezér és 
politikus, 1620 Ozaly

Szerb Antal író, irodalomtörténész, 1901 
Budapest

Reményi Sándor erdélyi matematikus, 
pedagógus, szakíró, 1932 Kolozsvár

Május 4. Buzánszky Jenô 49-szeres válo-
gatott labdarúgó, az olimpiai aranyérmes 
Aranycsapat hátvédje, edzô, sportvezetô, 
1925 Újdombóvár

Május 5. Lázár Ervin Kossuth-díjas író, 
elbeszélô, meseíró, 1936 Budapest

Május 7. Berzsenyi Dániel költô, 1776 
Hetye

Vajda János  költô, 1827 Pest
Május 8. Székely Bertalan festô, a roman-

tikát és az akadémizmust elegyítô magyar 
történelmi festészet egyik legnagyobb 
képviselôje, 1835 Kolozsvár

Május 9. Ottlik Géza író, nemzetközi 
szintû bridzsjátékos, szakíró, 1912 Budapest

Május 11. Kármán Tódor gépészmérnök, 
fizikus, matematikus, az amerikai légierô 
(USAF) védôszentje, a szuperszonikus légi 
közlekedés atyja, a rakétatechnológia és 
hiperszonikus ûrhajózás egyik úttörôje, 
1881 Budapest

Május 13. Makkai Sándor erdélyi író, 
református püspök, 1890 Nagyenyed

Várkonyi Zoltán színész, rendezô, 
filmrendezô, 1912 Budapest

Május 14. Huszárik Zoltán  filmrendezô, 
grafikusmûvész, Balázs Béla-díjas, Érdemes 
mûvész, 1931 Domony

Május 17. Dsida Jenô erdélyi költô, 1907 
Szatmárnémeti

Május 18. Irinyi János vegyész, a zajtalan 
és robbanásmentes gyufa feltalálója, 1817 
Albis

Bókay János orvos- és sebészdoktor, sze-
mészorvos, egyetemi tanár, gyermekgyógy-
ász, a korszerû magyar gyermekorvoslás 
megteremtôje, 1822 Igló

Május 19. Ligeti Miklós szobrászmûvész, 
a városligeti Anonymus szobor alkotója, 
1871 Buda

Május 23. Rippl-Rónai József festômû-
vész, a modern magyar posztimpresszioniz-
mus képviselôje, 1861 Kaposvár

Május 29. Gróf Apponyi Albert poli-
tikus, miniszter, nagybirtokos, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, 1846 Bécs

Május 30. Fáy András politikus és nem-
zetgazda, a reformkor irodalmi és társadalmi 
mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja, 
„a nemzet mindenese”, 1786 Kohány

Folytatás az 1. oldalról
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja 
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel 
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 
Szabó Judit, 0630/338 6806
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 16:00-18:00: Társastánc tanfolyam. 
18:00-19:30: Zumba
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô 
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Aerobic terem állandó programjai (tahi-

tótfalui sportpálya mellett sport öltözô)
hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800)
baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00

Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bé  relt bus szal törté-
nik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb program ról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.

Májusban született 
híres magyar elôdeink 

Tahitótfalu májusi programjai


