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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Falusi házaink 4.

Önkormányzati hírek 5.

Ballag már a vén diák 8.

Zeneiskolai hírek 11.

Eperfesztivál program 13.

Júniusi programok 16.

A Képviselô-testület legutóbb május 16-án 
tartotta a munkatervében szereplô tervezett-
nek megfelelôen ülését. 

A Képviselô-testület ülésén valamennyi 
képviselô megjelent, a testület döntéseit több-
ségében egyhangúlag hozta, két esetben azt 
külön jelezzük ahol tartózkodás, vagy ellen-
szavazat volt. 

87/2013. (05.16.) határozattal döntött a tes-
tület zárt ülés tartásáról, az Önkormányzat

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 4. kedd 18:00: Trianonra emlékezünk. Koszorúzás és emlékmûsor. 
Helyszín: Trianon emlékmû , Szabadság út. Részletek a plakátokon.
Június 14–16. 15. Eperfesztivál. Részletek a plakátokon.
Június 14–16. Eperart. Részletek a plakátokon.
Június 18–22. Napközis vakációs Bibliahét „Végtelen utazás” címmel a 
 református egyház szervezésében.

Június 24–július 5. Ingyenes nyári napközis tábor a Szabadidôparkban 
az Önkormányzat és a TETA szervezésében
Július 8–12. Angol biblia tábor a baptista gyülekezet szervezésében. 
Helyszín: Népház
Faluház programjai júniusban
Június 14–23. Alberti Györgyi festômûvész kiállítása.
Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kinezio-
lógiai konzultánssal. Részvétel ingyenes. Pontos idôpont telefonos 
egyeztetés után: 20/970 3000.

Folytatás a 19. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai

Gondolatok 
a trianoni béke diktátumról, 

magyarságról
A trianoni békeszerzôdés olyan méretû terü-

letcsonkítást szentesített, a nemzet olyan nagy 
részét szorította a határokon kívülre, hogy sem 
a tudomány racionalizmusa, sem a politika nem 
tudta feldolgozhatóvá tenni a közvélemény szá-
mára.

Ki a magyar, illetve mi a magyar?
Magyar az, aki magyar anyanyelvû és aki 

magyarnak tartja magát, szoktuk mondani. E két 
feltétel többnyire erôsíti egymást.

Számomra magyarságom megélése ösztö-
nös, nem tudatos. Mondhatom, olyan, mint a 
levegôvétel, nélküle nem sokáig lehet élni. (De 
nem is lenne érdemes.)

Valaki, nem is olyan rég, megkérdezte, hogy 
én milyen jogon vallom magam magyarnak, ami-
kor családnevem nem erre utal. Akkor döbben-
tem rá, hogy mennyi „megválaszolatlan” kérdés 
van még az emberekben, ami nekem eddig ter-
mészetesnek tûnt, az egyáltalán nem természe-
tes mások számára. Kis töprengés után azt vála-
szoltam: Én a Trianoni diktátum által, 1920-ban 
a nemzettestbôl méltánytalanul elszakított legke-
letibb törzsbôl, a székelyektôl származom, vagyis 
anyanyelvem jogán vagyok magyar, nem beszél-
ve neveltetésemrôl, és már kora gyermekkorom-
ra kialakult nemzettudatomról. 

Folytatás a 7. oldalon

Június 18–22. Napközis vakációs Bibliahét „Végtelen utazás” címmel a 
református egyház szervezésében.

eperfesztivál, június 14–16.
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Pollack Mihály Általános Iskola 
Könyv   tár és Zeneiskola Diákjai a 
Nemzet közi Repülônapon

Tahitótfalu Önkormányzata minden 
évben elismeri azon évfolyamok teljesítmé-
nyét, akik állami ünnephez kötött községi 
rendezvényünkön szerepelnek. Ebben az 
évben március 15-én tartott ünnepségün-
kön a 6. évfolyam diákjai szerepeltek magas 
színvonalon elôadásukkal. Az ünnepséget 
követôen, az önkormányzat kezdeménye-
zésemre biztosította, hogy a diákok és az 
ôket kísérô tanárok, szülôk térítésmen-
tesen vehessenek részt az augusztus 3-4. 
között megrendezésre kerülô rendezvé-
nyen.

A Repülônapra részvételi lehetôséget 
kapottak részére tartalmas kikapcsolódást 
kívánok. 

Országos Hadisír Felmérési Program 
Országos Hadisír Felmérési Program 

néven a Honvédelmi Minisztérium Társa-
dalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 
Fôosztálya a Belügyminisztérium közremû-
kö  désével felmérést indított a hazánk 
területén található hadisírokról és hôsi 
emlékmûvekrôl. A program célja, hogy a 
nyilvántartás szerinti hadisírok és emlék-
mûvek pontosításra kerüljenek, illetve 
felmérje annak igényét, hogy mely hadi-
sírok és emlékmûvek felújítására nyílik 
lehetôség, a késôbb meghirdetésre kerülô 
program szerint. Településünkre vonatko-
zó felmérésben nagy segítséget nyújtott G. 
Szalai István úr, akinek ezúton is szeretném 
köszönetemet kifejezni. Önkormányzatunk 
figyelemmel fogja kísérni a program 
elôkészítését, és pályázni fogunk a Hôsök 
terén lévô  I. és II. Világháborús emlékmû 
felújítására. 

Folyamatban lévô és tervezett beruhá
zások

A 2010-ben meghirdetett fejlesztési kon-
cepciónak megfelelôen Tahitótfaluban 
immáron a negyedik gyalogátkelôhely 
kiépítésére került sor. Mire e lapszámunk 
az olvasók kezébe kerül – terveink szerint 
– addigra elkészül, illetve átadásra kerül az 
Ódry Árpád utcai gyalogátkelôhely, amely a 
környéken élô gyalogosok biztonságosabb 
áthaladását teszi lehetôvé a nagy forgalmú 
11-es úton. 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ által lebonyolított közbeszerzésen 
a kivitelezési munkát legkedvezôbb ajánla-
ta alapján a Kvadrát 2000- JUKÓ Kft. nyer-
te meg, és végezte el bruttó 3.370.000 Ft 
értékben. A beruházást a korábban elnyert 
és eddig fel nem használt forrásból finan-

szíroztuk. A környéken lakók a kivitelezés 
során láthatták, hogy a mai követelmények-
nek megfelelôen kialakítandó szabályos 
gyalogátkelôhely mûszaki feltételei szigorú-
an kötöttek, tehát nem pusztán csíkok fel-
festését jelenti a „zebra” kialakítása, hanem 
mindkét oldalon megfelelô járdák, szige-
tek, védôkorlátok, védôoszlopok és szüksé-
ges megvilágítást biztosító közvilágítás fej-
lesztésére is szükség van. 

A gyalogátkelôhely védelmét fogja szol-
gálni, hogy e helyszínhez közel, a 29+000 
szelvényszámban megépül egy település-
kapu is. Ennek bruttó költsége 9.200.000 
Ft, amelyet szintén elnyert pályázati forrás-
ból valósítunk meg a Magyar Közút Nyrt. 
közremûködésével. 

Tovább folytatódik a járda felújítási 
program 

Korábbi lapszámunkban beszámol-
tam arról, hogy a Honvéd utca és az Ôsz 
utca közötti átereszek és a hozzá kapcso-
lódó vízelvezetô árok felújításra kerülnek. 
Ma már mindenki láthatja, hogy a beru-
házás terveinknek megfelelôen megvaló-

sult, amely szintén fennmaradt pályázati 
forrásból került kialakításra. A település-
kép esztétikusabb lett, és a vízelvezetés 
minôsége nagyban javult. Ehhez a beruhá-
záshoz kötöttük a járdaépítési programunk 
tovább folytatását, ennek megfelelôen a 
Tölgyfa utca és az Egri István utca közötti 
járdaszakasz felújítására ajánlattételi felhí-
vást tettünk közzé. Ezt a beruházást július 
végéig tervezzük megvalósítani, amelyet az 

Önkormányzat saját forrásból kíván fedez-
ni. Ez a járdaszakasz a felújított vízelvezetô 
rendszerrel szemben helyezkedik el.

A 2010-ben meghirdetett programunk 
alapján már felújításra kerültek a Bajcsy-
Zsilinszky utca, Béke utca, Ifjúság utcai jár-
daszakaszok is.

Sajtos Sándor
polgármester
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Úrnapi körmenet  
2013. június 2.

,, Krisztus jelen van az 
Oltáriszentségben!”
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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 5 fiú és 8 
leány, összesen 13 gyermek.
Megszülettem!
2013. április 16-án, nevem: Ványi Emma
2013. április 30-án, nevem: Ivanics Viola Tímea
2013. május 21-én, nevem: Szabó Zalán
2013. május 22-én, nevem: Bozóki János Ádám
2013. május 24-én, nevem: Fülöp Viola
2013ban házasságot kötött 11 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Rudolf Antal, 73 éves, Almásy L. u. 1/8
Vitkóczi Péterné, 62 éves, Villasor 11.
Németh Gábor, 69 éves, Móricz Zs. u. 6.
Berinszki József, 66 éves, Petôfi S. u. 21.
Nyugodjanak békében!

Kihívás napja – képriport

Eddigi életem legnagyobb élményén 
vagyok túl és úgy gondoltam ezt le kell 
írnom, mert ezzel segíteni tudok azokon, 
akik most szomorúak.

Május 16-án délután édesanyám ágyánál 
úgy érzem, csoda történt. Sikerült még 
idôben beérnünk hozzá a kórházba és a 
három testvér, mindenféle elôzetes össze-
beszélés nélkül, tudta, hogy Anyu menni 
készül. Az elsô pár perc nehézségei után 
a békesség és a meghittség volt, amit érez-
tünk. Elfogadtuk a tényt és igyekeztünk 
elengedni Ôt. Csak pár szót súgtunk felvált-
va a fülébe órákon át, hogy „menjen nyu-
godtan, ne féljen, szeretjük ôt és hamarosan 
minden szép lesz”. Tudtuk, hogy ha félelmet 

érez rajtunk, csak az Ô és a mi dolgunkat 
nehezítjük meg és lehet, hogy napokig húz-
zuk azt, ami úgyis be fog most már követ-
kezni. Ezekért a szavakért tudott ottlétünk 
alatt egyszer-egyszer kicsit elaludni, meg-
nyugodni. Amit kértünk a Jóistentôl, csak 
annyi volt, hogy ez a része a betegségnek ne 
tartson sokáig. Nem is tartott. Amint elkö-
szöntünk és eljöttünk tôle, pár óra múlva 
jött is a hír. 

Azóta már többször megköszöntem, hogy 
meghallgattatott kérésünk.

Üzenem mindenkinek, aki most szomo-
rú, hogy tényleg szép volt a vége és semmi, 
de semmi félelmetes nem volt benne. 
Gondoljanak, gondoljatok rá szeretettel és 
mosolyogva, csak ezzel lehet megkönnyíte-
ni az Ô és a mi dolgunkat is. 

Köszönöm!
Párkánszky Árpád

Vigasz
Fotó: Danubia TV
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Az egyszerû, népi építési praktikák nem 
engedték meg a „haszontalan” tereket.

A nyeregtetô alatti padlás többfunkci-
ós használatának csak a fafödém terhel-
hetôsége szabott határt, ezért-a pajták mel-
lett- takarmány elhelyezésére is használták. 
A szálastakarmányt a szénahányón, mint  
a tetôbôl kinyújtott és kiemelt felépítmé-
nyen keresztül juttatták/hányták fa és vas 
villákkal a szekerekrôl a tetôtérbe. A pad-
láson tárolt széna vagy szalma az épület 
hôszigetelését is javította. 

Ez a gerincre merôleges fióktetô akár a 
tornác lábaira, akár saját alátámasztással 

nyúlt ki az ereszsíkból,  emberes méretei-
vel  oldalról is bejárhatóvá tette a padlást. 
A szellemes megoldás ötletet adott a polgá-
ri építés lakóházainak formálásakor, mint a 
tetôtéri ablakok  fogadására alkalmas  kiala-
kítás lehetséges és egyszerû módja. Egy 
bizonyos Mansard nevû francia a szarufák 
vonalvezetésébe törést tett, ezáltal a haszno-
sítható (járható) tetôteret megnövelte, így a 
tetôsíkból kiemelt ablakkereteknek kisebb 
fedés kellett. A városi, többemeletes  épüle-
teknél gyakorta elôfordul az ún. „manzárd” 
tetô.  

Falusi házainkon ma már gyakori a szé-
nahányó-motívum  a tetôterek bevilágítá-
sának (ablakainak) fogadó-szerkezeteként, 
hiszen múltat idézô és  hangulatos, ugyan-
akkor térbôvítô funkcionális elem.

Benedetti Tibor
fotó: Budai Mihály

Falusi házaink

 Segítôink: 
Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor  

Helyszín: Pihenôpark, a focipálya mögött, Bajcsy Zs. u.
 A tábor önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelôsségére tartózkodik ott és vesz részt a programokon.

2013. június 24.-július 5. hétfôtôl péntekig 9:00-13:00
A tábor programja

Szervezô: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány
Részletekrôl érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél: 0630/337 5527.

Ing
yenes

június 24.-28. 
korongozás Bérczi Krisztával
mécsestartó, képeslap, zsebeskönyv 
készítés, selyemsál festés Horváth Tün-
dével
textil mütyürök és ékszerek varrása 
Kelemen Emmával
tûzzománc ékszer- és képkészítés 
Szántó Tündével
papírmerítés Kerekes Pálmával
üvegfestés Halász Anitával
íjászkodás a TAKI-val
lovaglás a Bátor Tanyával
Szigeti Kutyások Baráti Körének bemutatója
Sportos játékok Tóth Attilával és Ildikóval
Szentendrei Rendôrkapitányság Tahitót-
falui Rendôrörsének programja: kerékpár-
verseny, felszerelés bemutató, KRESZ társasjáték
kenyérlángos sütés kemencében 
a Faluház udvarán Várady Béla bácsival és 
segítôivel

július 1.-5. 
mandala, toboz figura, 
öltöztetôbaba készítés, kavicsfestés 
Horváth Tündével
tûzzománc ékszer- és képkészítés 
Szántó Tündével
nemezelés, csörgôlabda készítés 
Kerekes Pálmával
korongozás Bérczi Krisztával
üvegfestés Halász Anitával
játék a Családsegítô Szolgálattal
íjászkodás a TAKI-val
lovaglás a Bátor Tanyával
Sportos játékok Tóth Attilával 
és Ildikóval
tûzoltó alapismeretek 
a Szentendrei Tûzoltósággal
népi étel fôzése Béres Attilával
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Folytatás az 1. oldalról
üzleti érdekeire hivatkozva ingatlanvásárlás téma-
körben, melyrôl az alábbi határozatot hozta. 

88/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Pölcz József tulajdonában álló ingatlan (Tahi par-
koló üzletház egy része) megvételérôl, melynek 
funkciója várhatóan közösségi célt fog szolgálni. 

89/2013. (05.16.) határozattal támogatta a testü-
let a rendezési terv kapcsán a 046/1 hrsz-ú ingatlan 
beépíthetôségére vonatkozó elôírás módosítását, 
mely a szakhatóságok egyetértése esetén állattar-
tást szolgálhat. 

90/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a „Tiszta udvar, rendes ház” akció 2013. évi 
meghirdetésérôl, mellyel kapcsolatban részletes 
kiírás történik. 

91/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
az úgynevezett Csereklye ház (Tahi, Állatorvosi 
rendelô mellett) bontásáról, melyre a Cserker-Top 
Kft. 750.000 Ft+Áfa összegért kap megbízást, mint 
a legkedvezôbb ajánlattevô. 

92/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Trianoni Emlékmû környezetének további 
fejlesztésérôl, melynek során sétány és fahíd kerül 
kialakításra maximum 500.000 Ft értékben. 

93/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a földi melegködös szúnyoggyérítés megren-
delésérôl, amely irtás meg is történt és további 
beavatkozást tervezünk. 

94/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Baptista Gyülekezet nyári táborának megrende-
zésével kapcsolatban, amelyhez a Népház igénybe-
vételét ingyenesen biztosította. (A Kt. 8 igen szava-
zattal, 1 tartózkodás – Szabó Judit- mellett) 

95/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
az iskolai napközi mûködéséhez evôeszközök és 
egyéb kiegészítôk vásárlásának pénzügyi 
fedezetérôl. 

96/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
Bolláné Pintér Katalin és Bolla Ferenc 2013. évi 
közterület-használati díjának havi egyenlô részle-
tekben történô megfizetése engedélyezésérôl ez 
év december 28-ig. 

97/2013. (05.16.) határozattal nem támogatta a 
testület Fehér Zoltán Istvánné által felajánlott úgy-
nevezett Vertical üzletház megvásárlását. 

98/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Sziget Hangja Egyesület nyári énekkari táborá-
nak idejére a Népház és a Faluház ingyenes bizto-
sításáról. (A Kt. 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás –
Schottner Jánosné- mellett döntött)

99/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
ajánlattételi felhívás közzé tételérôl a Tölgyfa utca 
és Egri István utca közötti járdaszakasz (11-es út 
mentén), felújításával kapcsolatban. 

100/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Coop üzletház (Tahitótfalu, Hôsök tere, volt CBA 
épülete) átépítésére kötött szerzôdés módosításá-
ról, a Jáber Kft-vel. 

101/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Bánáti Anita óvónô által kezdeményezett nyári 
óvodás tábor megrendezésérôl, melyhez az 
Önkormányzat térítésmentesen biztosítja a 
Faluház igénybevételét. 

102/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Szent István utcai vízelvezetô rendszer felújításá-
ról, melynek kivitelezésével a beérkezett ajánlat 
(291.465 Ft bruttó) alapján a Cserker-Top Kft-t 
bízta meg. 

103/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Népház tetôfelújításáról, és a beérkezett ajánlat 
alapján a Tetôtár Kft került megbízásra (383.732 Ft 
bruttó).

104/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a közvilágítási hálózat karbantartására kötött 
szerzôdésben szereplô összegek módosításáról, 
mely 2013.06.01-tôl 5,7%-kal emelkedik. 

105/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 

a közterületek karbantartására kötött szerzôdés-
ben szereplô összegek 2,5%-os áremelésérôl 2013. 
évre. 

106/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Villasor 3437 hrsz-ú ingatlan földkábellel történô 
villamosvezeték hálózat kiépítéséhez tulajdonosi 
és közútkezelôi hozzájárulás megadásáról. 

107/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Bereczki 97 Kft. kérelmérôl, mely alapján a Kft. 
tulajdonában lévô ingatlan (Pékséggel szemben, 
Ady Endre utca), közterületi csatlakozását engedé-
lyezte szilárd burkolattal. 

108/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Fôvárosi Vízmûvekkel kötendô szerzôdésrôl, 
mely a vízbázis védelemrôl és az azzal összefüggô 
önkormányzati támogatásról szól. 

109/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a Református Egyház által szervezett nyári gyerek-
táborhoz konyha általi ebéd biztosításáról, továbbá 
a volt úttörôtábor kedvezményes használatáról. 

110/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a 2012. évi gyámügyi munkáról szóló beszámoló, 
valamint a Gyermekjóléti Szolgálat mûködésérôl 
szóló tájékoztató elfogadásáról. 

111/2013. (05.16.) határozattal döntött a testület 
a szociálisan hátrányos helyzetû általános iskolás-
korú gyerekek nyári étkeztetésének támogatásá-
ról, mely alapján maximum 50 fô maximum 50 
napig ebédet fog kapni. A végsô döntést a Szociális 
Bizottság fogja meghozni. 

112/2013. (05.16.) határozattal a döntött testület 
a nyári igazgatási szünet engedélyezésérôl, mely 
alapján a Hivatal július 15-tôl, augusztus 2-ig zárva 
tart. Az igazgatási szünet idején rendkívüli ügyek 
intézésére folyamatos ügyeletet tart a hivatal. 

A Képviselô-testület a helyi rendeletek felülvizs-
gálatával kapcsolatban több rendelet majdani 
módosítását irányozta elô, de ezen az ülésen a 
helyi állattartási rendelet módosítását elfogadta. 

Tóth János jegyô

Önkormányzati hírek

Folytatás az 1. oldalról
Hát ennyit tudtam a kérdésre válaszolni, 

és itt be is fejezném önmarcangolásomat.
A hazafiság, a hazaszeretet pedig abban 

különbözik a sovinizmustól, nacionalizmus-
tól, fajelmélettôl, hogy a hazáért, a nemze-
tért való önzetlen érzelmeket és cselekvést 
jelent és nem irányul más népek ellen. 

Anélkül, hogy más népeket bántanánk, 
vagy magunkat többre tartanánk, a magyar-
rá lett (magyar-horvát) Zrínyi Miklós sza-
vait idézem: „Egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalók.” A keresztény Európa szerves 
része vagyunk, ez is beletartozik magyar-
ságunkba. Magyarságunk nemcsak megkü-
lönböztet a többi nemzettôl, hanem össze is 
köt velük. 

Ha a nemzet, mint háttér hiányzik az 
ember életébôl, nemcsak azonosságtudata, 
de személyisége is sérül. Nemzet nélkül az 
ember éppen ember maradhat, de a magyar 

csak nemzetben marad magyarnak.
Emlékezni nem csak szabad, de kell is. 

Csak a közös múltunkkal való felelôs szem-
benézés és emlékezés segíthet nemzeti érté-
keink megmaradásában. Azzal a közös múlt-
tal, amely egykor egész magyar nemzetün-
ket egybefogta a Kárpát-medencében.

Mindazonáltal értelmetlen és káros örök-
ké azon keseregnünk, hogy mennyire elbán-
tak velünk. Ehelyett azon kellene gondol-
koznunk, hogy mi a dolgunk ma.

Kós Károly szavai jutnak eszembe: 
„A mi igazságunk: a mi erônk.
Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni 

magunknak. A bátraknak kiáltok hát, a har-
colni akaróknak, a kötelességtudóknak; a 
látni akaróknak, az elôre nézôknek. Álljanak 
elô, ne szégyenkezzenek, ne aludjanak, ne 
duzzogjanak. Az Élet nem vár; az Élet rohan. 
Kiáltó szómmal ezt kiáltom!”

„Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szer-

vezkedjünk át a munkára. Kiáltom a célt: a 
magyarság nemzeti autonómiája. De kiáltom 
még egyszer azt is: aki gyáva, aki rest, aki 
alkudni akar, az nem közénk való; mert az a 
mi igazi ellenségünk: a mi árulónk.

Ezt kiáltom, és hinni akarom, hogy nem 
leszek mégsem pusztában kiáltó szó csu-
pán…” írta 1921-ben, de ez ma is nagyon 
aktuális.

Jó volt látni pünkösdkor Csíksomlyón 
a világ minden pontjáról összesereglett 
magyarokat, akik Istenben bízva összetarto-
zásunkat hirdették.  Én is boldog lennék, ha 
a Kárpát hazában egyenes derékkal, büsz-
kén, „határtalanul” szeretnénk egymást. 

Végül maradjunk meg reményben, hit-
ben, de fôleg szeretetben, nemzetünk irán-
ti szeretetben. 

Kubanek István
képviselô

Gondolatok a trianoni békediktátumról, magyarságról
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Református gyülekezetünk szervezésé-
ben, a tavalyi Észak-és Dél erdélyi hazalá-
togatást követôen április 26-28. között 45 
fôs csoportunk végiglátogatta a magyar 
haza Márai által, a fenti címben megörö-
kített  északi részének ezeréves európai 
történelme során kiemelkedô történelmi, 
kulturális szerepet betöltô emlékhelyeit, 
egy lelki nemzetiszínû szalaggal átkötött 
virágcsokorba foglalt földrajzi-természeti 
csodáit  is. Ezt megelôzôen a gyülekezeti 
termünkben az „Ezt a hazát szeressétek”c. 
kiállítás lélekindító, az Isten által egysége-
sen tökéletes Kárpát-medencei haza rom-
latlan természeti szépségeit,  az ezeréves 
magyar kultúra bölcsôhelyeit bemutató tár-
lat célja az volt, hogy a látogatót, a leendô 
utast ráhangolja ezen országjárás érzelmi 
hullámhosszára azért is, hogy meglássa, föl-
lelje azt, amit Márai így fogalmazott meg:”a 
Felvidék mindig, ma is bástyája és végvára 
volt a magyarság nagy szerepének, s ismerte 
és ôrizte a varázsszót, a szépszavú, a szár-
nyaló lelkû, a fogékony és  érzékeny magyar 
mûveltség varázsszavát…”,…de a Felvidék 
lelke ôrizte azt a kemény szavú szellemet, 
mely évszázadokon át innen áramlott le a 
magyarság mélyebb tájai felé…hogy üde 
leheletével élénkítsen és cselekvésre kész-
tessen egy tikkadt nemzetet…erjesztô erô 
van a Kárpátok magyarságának lelkében…
erjesztô és megóvó erô: ez a két tulajdonság 
segíti megállani helyét és megôrizni magyar-
ságát és szellemi értékeit…” Sok másért, és 
talán ezért is, Ô, nemes  Kassa városának, az 
idei európai-szlovák kulturális fôvárosnak 
csupán egy kicsiny mellékutcájában, alig 
észrevehetô helyen, szinte fogságba ejtve 
fordulhat tekintetével  a  Szentháromság 
szobor felé…

Hajnalban, a falunkat belengô orgonailla-
tú szülôföldrôl elindulva,-az Árvavölgyi Béla 
tiszteletes úr vezette reggeli közös ima és 
zsoltárének után- elôször a szellemi-gúny-
határ túloldalán a Thökölyt királlyá válasz-
tó Fülek romvárának falai láttán juthatott 
eszünkbe a világ mulandósága, s  talán 
azért is, hogy annál nagyobb reménységgel 
forduljunk a Trianonban egyik legdurváb-
ban feldarabolt megyénk, a dimbes-dom-
bos református Gömörország felé. Várva a 
találkozást  az Anjouktól városi jogot kapó 
Rimaszombat csodálatosan szép református-
katolikus templomainak szomszédságában 
fellelhetô, klasszikusan szép, minden jó 
magyart ideváró Petôfivel, Tompa Mihállyal 
és Blaha Lujzával.   Az út baloldalán végig 
kísért Kassáig a Gömör-Szepesi Érchegység 
kéklô vonulata, melynek déli lankáinak alján 
várt bennünket  Andrássy István kuruc 
generális 18.századi, betléri reneszánsz-
barokk kastélya, és az Andrássyak által 

évszázadok alatt felhalmozott,  a magyar-
nak azokról az idôkrôl mindent felfedô 
kultúrkincseinek sokasága.  Amelyek elôtt 
a szájtáti új honfoglalók 90 éve értetlenül 
bámulnak, bámészkodnak. A közelben van 
Sajógömör, ahol a monda szerint Mátyás 
király szôlôt kapáltatott a nemesekkel, és itt 
élt Czinka Panna híres cigányprímásnô, aki-
nek felmenôi Rodostóban zenéjükkel vigasz-
talták a nagyságos fejedelmet. Rozsnyó 
városát az érchegység kincseinek értékét 
felismerô Andrássyak tették a Gömör-vidék  
leghíresebb vas-, és nemesfémbányászati 
központjává. Megtekintettük az 1810-ben 
épült városházát, az 1650-ben épült Deák 
templomot és az 1777-ben épült Püspöki 
palotát. Krasznahorka leégett, „olyan kihalt, 
olyan árva” várából, madártávlatból, csak a 
„rég múlt dicsôség”érzete, s az a félelmetes 
érzés lopakodott tudatunkba, hogy talán 
„Rákóczinak dicsô kora, nem tér vissza 
többé soha”. De ez a hely, a váraljai temetô, 
mégis nyugodalmat ad  egy tahitótfalui 
születésû  honvédnak, aki itt kapott fejlö-
vést 1944 karácsonyán.  Mulasztotta édes-
bús hangulatunkat a Kassával való talál-
kozás reménye. Ami az erdélyi magyarnak 
Kolozsvár, az lehet a felvidékinek Kassa! 
Külvárosában már nem lelhetô fel a Horthy 
Miklós laktanya, ahol sok tahitótfalui kato-
nát készítettek fel a haza védelmére, de már 
messzirôl feltûnik 14.szd.-i dómja, a Szent 
Erzsébet székesegyház. Az Országház 
építôjének tervei szerint renoválták a temp-
lomot 1896-ban, ezredéves évfordulónkon, 
hogy késôbb még méltóbb helyet adjon az 
1906 október végén ide érkezô nagyságos 
fejedelemnek, édesanyjának, fiának és 
leghûségesebb harcostársainak. Hogy a 
zarándok magyar szent helyen jár, ékesen 
mutatja azt a kôkoporsókat fenségesen 
díszítô, háromszínû szalagokkal körbe font 
koszorúk rengetege. A kripta feletti diadal-
masan tragikus Rákóczi életút freskóit egy 
olyan ember mutatta be, aki a visszacsatolt 
Felvidék városából részt vett Ecsedy esperes 
úr Sion-hegyi tanfolyamain. Láttuk a lôcsei 
mester készítette gótikus fôoltárt /1474-
77/, csoportképet készítettünk a fejedelem 
rodostói emlékháza elôtt. Jó volt érezni a 
magyar Kassát, ami ezer éven át hordozta a 
magyar kultúrát, de nem volt jó tudomásul 
venni azt, hogy mi, magyarok, kirekesztve 
múltunkból, hivatalosan szinte alig létezünk 
azon a Kassán, ahol a mindezzel a kultúrá-
val, történelemmel és hagyománnyal nem 
bíró szlovákság kulturális fôvárosként a 
jövô Kassáját szándékozik Európa köztu-
datába belepalántálni! Mert azért az 1712-
1907 között feltárt kassai könyvnyomtatás-, 
és kereskedelem azt üzeni, hogy”…Kassa 
magyarosodását az iskolák örök érdeme 

mellett nagy részben a tudományok, s 
egyházak mûvelô és nemesítô hatása moz-
dította elô…, itt élt Henkel János, a város 
elsô reformátora,  Batizi András reformá-
tor, vallásköltô, 1544-ben Tinódi Lantos 
Sebestyén. A felvidéki reformáció hozta 
létre a város nyomdáit, melyek száma 1690-
ig elérte a tízet. Láttuk az elnémult hétmá-
zsás harangú Orbán tornyot, Szent Mihály 
kápolnáját és még sok szépet a magyar 
Kassából, de nem láthattuk a Felvidék meg-
szállásakor, a székesegyház közelében álló, 
majd a csehek által felrobbantott kassai hon-
védszobor nyomait sem.

Átérezhettük vitéz Somogyváry Gyula 
„Kassa énekel” c. versének a magyar lélekre, 
szívre,tudatra nehezedô súlyát: „A régi dóm-
ban térden állt a nép, a könnye gyûlt, a lelke 
reszketett. S hogy fölmutatták élô Istenét s 
mea-culpázva jártak a kezek: valami titkos, 
bûvös fuvalom rezdült ott végig, minden 
padsoron…S csudát láttak azok, ott alant: 
húzatlan szólalt meg a vén harang, húzatlan 
szólalt meg az apraja és bongott, bongott a 
torony dala…Már fordul az idô! Gördül a 
sírról a szikla, a kô, S lent, bent a dómban a 
térdelô nép, fölkapta riadva lecsüggedt fejét, 
a lelke megrezdült e szózat alatt, a könnye 
megáradt, akár a patak, és tördelte búgva az 
egykori dalt, hogy áldja meg Isten az árva 
magyart!...Templomkapuba vágtatott a ló…s 
tajtékos szájból harsogott a szó: Kassán 
nincs Himnusz! Vége! Értitek? Egy szemhu-
nyásig állt a döbbenet, aztán- messzirôl meg-
zendült az ének…Ezerkilencszáz meg még 
harmincnyolcban Krisztus vezényelt a kas-
sai dómban, s bárhogy üldözte Prága szuro-
nya: azóta szól a lélek orgona!”  Bizonyosan 
szólt most is, amikor 45 jó tótfalui magyar  
elénekelte a szent imádságot, a magyar 
Himnuszt! S eszünkbe juthatott Pósa Lajos: 
A haza c. versébôl: „Tudjátok-e, mi a haza? 
Az a templom, Isten háza Hol az ének szár-
nyain szállt Lelkünk fel a menyországba…”

Az ízletes eprérôl Eperjesnek elneve-
zett város már 1374-ben szabad királyi 
városi rangra lépett. Tragikus korszaka 
volt az „eperjesi hóhér”, Caraffa tábornok 
rémuralma, aki a Thököly-féle szabadság-
harccal való szimpatizálás ürügyén történt 
kivégzésekkel égette a városlakók emléke-
zetébe a Habsburgok vélt mindenhatóságát. 
Nevezetessége a 14.szd-i Szent Miklós és az 
1642-ben épült evangélikus templom. Elsô 
napi poprádi szállásunk felé sietve átkel-
tünk a Branyiszkói hágón, ahol   „…Hóba 
fagyott sóhajok kísértenek odafönn a gyil-
kos hágón…Guyon honvédei a császáriak 
szakadatlan pergôtüzében másztak felfelé 
a gyilkos meredélyen, hogy megtisztít-
sák a hágót, az egyetlen utat Kassa felé,…
mert kellet az út Kassa felé, hogy a hazának 

„A örök Felvidék”
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még egy ideig mégse legyen vége…Guyon 
veressipkásai lehet, megkérdezik: Megvan-e 
még a haza, vándor? Vigyázz, mit felelsz! 
Meg ne fájdítsd szívüket a drága leventék-
nek!” Gyorsított tempóban még nekivág-
tunk Késmárknak, hogy a lenyugvó nap 
fényében körbejárhassuk a Felvidék egyik 
legfestôibb városának, a Thökölyt magában 
rejtô új, pirosra festett evangélikus templo-
mát.  Másnap megcsodálhattuk  Szapolyai 
János szülôhelyét, a 13. századtól Szepes vár-
megye székhelyéül szolgáló, Közép Európa 
legnagyobb kiterjedésû, csodálatos körké-
pet nyújtó Szepes várát. Itt is elmerenghet 
a vándor ama vers mélységein, miszerint : 
„…száll a lelkem örömébe A Kárpátok tete-
jére. Tetejérôl messze látok, Köszöntöm a 
szabadságot.” Lôcse kettôs várfala sem védte 
meg sem a magyart, sem a szorgos és alkotó 
felvidéki németség leszármazottait. Magyar 
diákokkal találkoztunk a Felvidék második 
legnagyobb gótikus templomának, a Szent 
Jakab templomnak a lôcsei Pál mester hárs-
fából faragott fôoltárának oltalma alatt, majd 
megcsodáltuk a 15. szd.-i történelmi város-
háza árkádsoros épületét, a sarki szégyen-
ketrecet. Szepesbélán túl kezdôdött magas-
tátrai csodakeresésünk, amit meg is talál-
tunk Tátralomnic, Tarpataka, Ótátrafüred, 

a Csorba tó szépségeiben, fenséges látvá-
nyaiban, a hegytetôkrôl elénk táruló távo-
li Alacsony Tátra és az addig húzódó, kis, 
fehérfalú templomokkal együtt élô kicsiny 
falvak tavaszi zsongásban kéklô  képében. 
Elszomorító volt látni a néhány éve a Tátrára 
zúduló természeti csapás talán sohasem 
gyógyuló sebeit és azt, hogy nyomát sem lel-
tük a természetgyógyítás jeleinek. Az útka-
nyarulatokban fel-fel tûntek a Tátra egyes, 
mély völgyrészekbe szorított tengerszemei, 
melyekrôl a vándornak a náluknál sokkalta 
nagyobb tavunkról írottak jutnak eszébe:” 
Akár a magyar, oly testvértelen. Idegen néki 

tenger, végtelen. Szomszédja az ég, Isten a 
barátja, ki csillagot sír boldogan, ha látja…A 
lelke nyílt, a lelke is magyar. Mélyében tit-
kolt szennyet nem takar. Isten alkotta tüköre 
az égnek, ringó bölcsôje szép tündérre-
géknek…” Valaha a Balatonról szóló rege 
azt mondta, hogy Isten, az általa teremtett 
világ szépségén maga is elérzékenyült, s 
örömkönnyébôl született a tó. Nem lehet 
az, hogy a tátrai tengerszemek a Trianon 
óta összegyûlt magyar fájdalom- könnyek 
gyöngykagylói?

(folytatás a júliusi lapszámban)
G. Szalai István, 2013. május 1.

Konfirmáció
Május 12-én 9 lány és 6 fiú tett konfirmáci-

ói fogadalmat gyülekezetünkben. Az igehir-
detés Jeremiás 33,31-34-bôl szólt, ahol Isten 
azt ígéri népének, hogy törvényét szívünk 
hústábláira Ô maga jegyzi fel. Ez eredmé-
nyezi az igazi engedelmességet, amely nem 
kötelességtudatból, becsületbôl, félelembôl, 
hanem az Úr szeretetére szívbôl felelô 
viszontszeretetbôl születik. Akinek meg-
mentik az életét, az nem kötelességbôl hálás 
megmentôjének, hanem ôszinte szeretetbôl, 
öröme valódi. Így járhatunk mi is igazán az 
Úr útján. Konfirmált fiataljaink életére Isten 
áldását kérjük! (Fotó: Bánáti Balázs)

Hittanos nap
Meghallgatott imádságként a remélhetônél 

összehasonlíthatatlanul jobb idôben tartottuk 
gyermeknapunkat május 18-án a szabad ég 
alatt a gyülekezet udvaraiban óvodás, és 1-3. 

osztályos hittanosaink számára. Egész éves 
szorgalmukat, kitartásukat gyülekezetünk 
ezzel a kötetlen együttléttel kívánta jutal-

mazni. Nagy sikert aratott 
az ugrálóvár, egész délelôtt 
csodás dolgokat lehetett 
készíteni a kézmûves asz-
talnál, és ki-ki kipróbálhat-
ta horgásztehetségét is. A 
program csúcspontjaként 
csapatjáték következett, 
állomásokon mutathatták 
meg a csapatok felkészült-
ségüket ügyességi és hitta-
nos feladatok teljesítésével. 
Meghívásunkat 35 gyermek 
és 15 felnôtt fogadta el, akik 
egybehangzó véleménye 
szerint igazán jó volt együtt 
tölteni ezt a délelôttöt!

Mindezekért Istené a dicsôség!

Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Református gyülekezeti hírek – képekben
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Kedves ballagó nyolcadikosok!
Nem is olyan rég még teljes odafigyelés-

sel kerekítettétek az „ó” betût, magoltátok a 
szorzótáblát, szorgalmasan raktátok le az írás, 
olvasás számolás alapjait. Az alsó tagozat után 
jött a felsô, ahol már sokszor diákot próbáló 
feladatokat kellett szorgalmatokkal, kitartá-
sotokkal, szerzett tudásotokkal megoldani. 
Büszkén mondhatjuk, sikerült. Errôl számta-
lan versenyeredmény, sikeres nyelvvizsgák és 
felvételi eredmények tanúskodnak. A mögöt-
tetek hagyott évekrôl árulkodó képeket, fil-
meket már ti is mosolyogva figyelitek, olykor 
jókat nevetve ifjúkori magatokon.

Mit hoz a jövô? Arra mindannyian kíván-
csiak vagyunk. Milyen lesz a középiskolá-
ban? Hogyan fog telni az elsô nap? Milyenek 
lesznek az osztálytársak? És még megannyi 
kérdés, amire választ fogtok kapni. Mi, itt 
maradók pedig várjuk a híreket, ki hogy állta 
meg a helyét, kibôl mi lett.

Az iskolás évek végén, a jövô küszöbén 
áll a ballagás. Ez az ünnep rólatok szól, nek-
tek szól. Megemlékezés az itt töltött nyolc 

évrôl és kimondva, kimondatlanul pillantás 
a jövôbe, ama bizonyos nagybetûs élet felé.

Elballagtok iskolánkból, itt hagyjátok az 
épületeket, a tantermeket, a padokat és a 
székeket, diáktársaitokat, tanáraitokat. De 
visztek is számtalan dolgot. Nemcsak a meg-
ismert tudást, hanem történeteket, képeket 
és gondolatokat is, sok jó élményt és emléket, 
értékes emberi kapcsolatokat. Vigyázzatok 
minderre, mert mindez az elkövetkezô évek 
fontos és biztos alapját jelenti.

A ballagtató hetedik osztályok nevében: 
Vaczó Zoltán

8. a osztály
osztályfônök:  Fónagy Gáborné

8. b osztály
osztályfônök:  Lintner Andrea

Az alábbiakban a 8.a és b osztályos diákok 
Helyem a világban c. fogalmazásaiból adunk 
közre szemelvényeket, amelyekben arról 
írnak, hogy milyen változásokra számítanak 
10-20 év múlva a személyes sorsukban és a 
világban.

 
Az összeállítást készítette: 

Lintner Andrea

Ha valaki megkérdezné, mi szeretnék 
lenni, egybôl rávágnám, hogy orvos. Már 
régóta érdekel a természet és a biológia, de 
azt, hogy ezt a pályát választom, csak az 
idén döntöttem el. Szerintem ez a lehetô 
legérdekesebb és legszebb szakma, hogy 
segíthetünk másokon, miközben felfedez-
hetjük az emberi test csodáit. Azonban ha 
valaki azt kérdezné, hogy hol szeretnék 
élni, vagy hogy mikor szeretnék családot 
alapítani, nem tudnék rá válaszolni. Csak 
abban vagyok teljesen biztos, hogy itt 
Magyarországon telepednék le, hiszen ide-
kötnek az emlékeim. Azt is remélem, hogy 
a mostani barátaimmal a kapcsolat tíz év 
múlva sem fog megszakadni.

Csicsay Emese 8.b

Szeretnék kimenni Franciaországba, hogy 
kitanuljam a divattervezô szakmát. Remélem, 
hogy lesz lehetôségem szakmabeliektôl 
tanulni, és ezáltal egyre jobb lenni. Jó lenne 
Franciaországban élni! Amikor ezen gondol-
kozom, mindig vidéki életet képzelek el, sok 
állattal és egy szép családi házzal. A szüleim 
is kijönnének…

Cséri Boglárka 8.b

Az óvónôi állás nagyon tetszik, évek óta 
tudom, hogy óvodában szeretnék dolgozni. 
Fontosak számomra a gyerekek, én így sze-
retnék élni: gyerekek között.

Budai Niki 8.b

Szerintem amilyen ütemben halad a világ 
technikailag, tíz év múlva már nem lesz szük-
ség emberi munkára. Ezért arra gondoltam, 

hogy lehetnék mondjuk pszichológus vagy 
mûfordító. Ezekre a munkákra bizonyára 
szükség lenne, mert az embereknek mindig 
van lelki baja, és mindig jelennek meg új 
könyvek, amelyeket le kell fordítani.

Radvány Orsolya 8.b

Légiutas-kísérô szeretnék lenni már 
kisebb korom óta. Több nyelven is szeret-
nék megtanulni, és 34 éves koromra férjhez 
menni. Két gyerek, jogosítvány és autó sze-
repel még a terveim között.

Kapitány Kármen 8.a

Sokan mondják, hogy én az életben sokra 
fogom vinni. Remélem, így lesz, de ehhez 
nemcsak sors kell, hanem tanulás és kitartás. 
Családot is szeretnék, meg tartós baráti kap-
csolatokat, különösen a régi barátokkal.

Gonda Rebeka 8.b

Nem szeretnék irodai munkát, hanem 
valamilyen lovas területen szeretnék dol-
gozni: lovas túravezetôként, belovaglóként 
vagy lóápolóként. Valószínûleg ott szeret-
nék élni, ahol dolgozom, fôleg, ha lesznek 
saját lovaim…

Hideg Zsófi 8.b

Nincsenek terveim, inkább álmaim van-
nak, azaz hogy híres vízilabdázó legyek, és 
elvégezzek egy egyetemet. Sokan mondják, 
hogy így lesz, de ha mégsem? Nos, ezért tanu-
lok, hogy a jövôben tanult, okos, munkáját jól 
végzô ember legyek.

Zerinváry Lóránd 8.b

Remélem, hogy a középiskolai tanul-
mányaimban sikeres leszek, mert utána 
szívesen tanulnék tovább a rendôrtiszti 
fôiskolán. A rendôrségen belül kihallgató 
tiszt lennék. Miért pont erre indultam el? 
Apukám a tûzoltóságon dolgozott, így ezt 
a területet közel érzem magamhoz.

Kocskovszki Tímea 8.a

Fotós leszek, és biztos vagyok benne, hogy 
tíz év múlva modernebb fényképezôgépek 
lesznek, és feltalálnak olyan gépet, amely 
háromdimenziós képet tud készíteni. Ki 
tudja, hová fejlôdik a technika?

Török Fruzsina 8.b

Húsz év múlva szállodaigazgató szeret-
nék lenni Angliában vagy Amerikában. 
Két gyermeket szeretnék: egy fiút majd egy 
lányt. Sûrûn szeretnék kirándulni vagy 
közös programot szervezni a családdal.

Kulcsár Ivett 8.a

Ha felvesznek az egyetemre és elvégzem, 
akkor idegsebész szeretnék lenni. Igen nehéz 
munka, nagy koncentrációt igényel, ezért 
jelent kihívást számomra. A családot illetôen 
még nem gondolkoztam. Szeretnék két fiút, 
akiket megtanítanék cselgáncsozni.

Kovács Gábor 8.a

Úgy gondolom, hogy a jövôm még 
nagyon képlékeny, de terveim és elképze-
léseim már vannak ezzel kapcsolatban. Az 
érettségi és a középfokú angol nyelvvizsga 
után könyvelôként szeretnék elhelyezked-
ni. Felsôfokú tanulmányokat majd késôbb 

Ballag már a vén diák

Csorba András
Gergely Ádám
Horváth Dzsenna
John Péter
Kapitány Kármen
Kocskovszki Tímea
Kovács Gábor
Kulcsár Ivett

Lucskai Mónika
Mák Ferenc
Mészáros Dániel
Mihály Dániel
Nagy Tünde
Szalai Bence
Szigyártó Gabriella
Valcz Róbert

Bodor Benjámin
Budai Nikolett
Csereklye Gergô
Cséri Boglárka
Csicsay Emese
Gonda Rebeka
Hideg Zsófia
Kis Dániel
Kovács Dávid
Kovács Deme Krisztián
Loszmann Anna

Magyar Réka
Petkó Fanni
Plascsevics Nóra
Rácz Panna
Radványi Orsolya
Szabó József
Szávoly Tamás
Szikra Péter
Szilasi András
Török Fruzsina
Zerinváry Lóránd
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A 3.b osztály idén kezdett foglalkozni 
elôször a szóbeli és írásbeli szövegalkotással. 
Szívesen osztjuk meg elsô „mûveiket” min-
denkivel. Jó szórakozást kívánunk!

Ormándi Jánosné
Esztergomi élmények
Sziporkázó napsütésben izgatottan indul-

tunk Esztergomba.
Elôször Európa harmadik legnagyobb szé-

kesegyházát, a Bazilikát néztük meg. Itt lát-
tunk elôször freskót, mely a falra festett kép.

Ezután körbejártuk a várat. Itt élt Géza feje-
delem, Szent István és IV. Béla. Történelmünk 
három legnagyobb alakítója. A vastag falakat 
nagy meghatódottsággal érintettük meg. 
A várral szemben magasodik Szent Tamás 
dombja. A törökök innen ágyúzták a várat. 
Ezért békeidôben el akarták hordani.

Megtekintettük IV. Béla feltételezett sírhe-
lyét. A kutatások még most is folynak.

Sok érdekességet láttunk. Szeretnék még 
egyszer visszalátogatni a családommal.

3.b közös fogalmazása

A cipôm panaszai
Egyszer mérges lettem, mert felvett engem 

egy gyerek a lábára és kiment velem a sárba.
Szörnyen esett az esô, de a kislány nem 

törôdött velem és minden létezô tócsába és 
pocsolyába beugrott velem.

Mire hazaért és levett a lábáról nagyon 

büdös és mocskos voltam. Szinte könyörög-
tem, hogy valaki tisztogasson meg!  A kislány 
anyukája megfogott és beledobott valami 
furcsa gépbe. Ez a gép engem össze-vissza 
tekert, csavart, gurígatott, majd végül meg-
szárított.

Örültem, hogy végre tiszta lettem, de az 
örömöm nem tartott sokáig, mert a kislány 
újra felvett a lábára és minden kezdôdött 
elölrôl.

Szfárli Evelin 3.b

A pórul járt gomba
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

erdô. Annak a közepén egy tölgyfa. 
Egy napfényes ôszi reggel a tölgyfa alat-

ti avarban kibújt egy szép, ehetô gomba. 
Sokféle állatot látott a gomba, sünit, szar-
vasbogarat, hôscincért és hangyákat. 
Beszélgetett a tölgyfával és más gombákkal. 
Egyik napon arra kirándult egy család, letá-
boroztak.  Délben elôvették a gombalevest 
és a tarhonyás húst. Elkezdtek ebédelni. 
Amikor a gomba ezt meglátta, nagyot sikí-
tott: - Segítség! Segítség! Idejöttek a barbárok! 

A levesben pedig alig volt gomba, és a csa-
lád nagyon szerette!

Neumann Bálint

A fazék és a fakanál
Egy nyári délelôtt felsóhajtott a fakanál. – 

Már megint kezdôdik a fôzés! 
 Mi történt? Mi a baj? – ébredezett a fazék.
- Az a baj, hogy már megint a te forró leve-

sedben fognak áztatni!
- Azt hiszed, én jobban szeretem, ha beka-

varsz? – kérdezôsködött a fazék. 
- Én fôzöm a levest, te csak annyit csinálsz, 

hogy megkevered!
- Maradj csöndben fémfejû! – morgott a 

fakanál, - A végén még meghallja a gazdasz-
szony!

Ez a vita egészen délig tartott. Úgy lett 
vége, hogy elkezdôdött a fôzés.

K. Szabó Dániel

Beszél a tornazsákom!
Azt hallottam tesi után, hogy panaszkodik 

a tesitáskám.
Azt mondta, hogy elege van, és ilyen tre-

hány kölköt még nem látott.
 - Büdös cipô, izzadt gatya, nem is beszélve 

arról, hogy velem veri a fiúkat! Ejnye-bejnye, 
te gyerek!  Ha nem látnék, azt hinném, hogy 
fiúnak születtél! Onnan tudom, hogy te lány 
vagy, hogy szûk cicanadrág van a számban! 
Nem tudok mit mondani!

A panaszaira örömömben sírtam! Ezért 
meg kellett ígérnem, ahogy hazamegyek, 
más pólót, nadrágot és zoknit rakok be, nem 
is beszélve a büdi cipôrôl. Azt is kicserélem!

Ferenc Réka

Iskolai fogalmazások

folytatok, ha folytatok egyáltalán. A mosta-
ni barátaimmal szeretném tartani a kap-
csolatot tíz év múlva is.

Petkó Fanni 8.b

Szerintem az életem nagyon meg fog vál-
tozni tíz év múlva. Gondolok ezalatt a tech-
nika fejlôdésére. Az autók lassan elektromos 
meghajtásúak lesznek, mivel ha továbbra is 

ilyen mértékben fogyasztjuk a földgázt és a 
kôolajat, mint most, akkor hamar kifogyunk 
ezekbôl az erôforrásokból. 

Kovács Dávid 8.b

Tíz év igen hosszú idô, ráadásul életem 
egyik olyan korszakában, amikor sok vál-
tozás áll elôttem, ezért kevés dolgot tudok 
biztosan. Tíz év múlva 24 éves leszek. Ez 

sokára lesz, de nem annyira, hogy repülô 
autók legyenek. Ekkorra lehet, hogy meg-
tudjuk, hogy van-e élet a Marson, és talán 
embert is küldhetünk oda. Remélem, 
rendezôdni fog az ország helyzete, stabil 
lábakon fog állni, és a munkámat itt kezd-
hetem meg. Nos, ezt tudom elképzelni tíz 
év múlva.

  Szilasi András 8.b 
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Az iskolából egy csapat lelkes természet-
barát diák részt vett az Országos Barangoló 
Hétpróba versenyen. A csapat tagjai voltak 
Kovács Ajsa, Szabó Levente a 4. osztályból; 
Csipak Borbála, Farkas Bertalan, Takács 
Levente az 5. osztályból, valamint Halász 
Csenge, Szalai Nikolett a 6. osztályból. 

A verseny során hat levelezôs forduló 
volt, melyek során különbözô nehézségû 
és összetételû feladatokat kellett a gyerekek-
nek megoldani. A feladatok állatok és növé-
nyek ismeretét és azok környezeti hasznát 
és viszonyait taglalták. Ezen kívül rengeteg 
környezetvédelmi probléma és földrajzi, 
térképismereti feladat is színesítette a fel-
adatlapokat.  Voltak olyan nehézségû felada-
tok, amelyek még gimnazista diákoknak is 
nehézséget okoztak volna. Ezeket a felada-
tokat gyerekeink nagyon ügyesen megoldot-
ták és mindvégig a második helyen álltak a 
pontszámok alapján. A döntôbe tíz csapat 
került be.

A hetedik forduló egy terepverseny volt a 
Budai-hegységben. Ott egy túra keretében 
térkép segítségével kellett tájékozódniuk és 
állomásokon az elméletben megtanultakat 
kellett gyakorlatban alkalmazni. 

Az összetett versenyben a természetis-
mereti hétpróbán a szegedi csapat mögött 
a második helyen végeztek kevéssel lema-
radva tôlük. Ez nagyon szép teljesítmény! 
Ezúton is gratulálunk nekik!

 
Kovács Dávid 8. b osztályos tanuló beke-

rült az országos kémiaverseny döntôjébe az 
elôzetes versenyek alapján. A döntôt Gyulán 
rendezték, Dávid 240 diák közül került be a 
25-ös döntôbe. A gyulai versenyen szépen 
helyt állt és képviselte iskoláját és telepü-
lésünket. Neki is gratulálunk és sok sikert 
kívánunk a középiskolai tanulmányaihoz.

Fábián Csaba
biológia-kémia-természetismeret tanár

Természettudományos 
versenyek

Öt meccsbôl három gyôzelem

Az edzôváltás után kicsit összekapta 
magát a csapat, fegyelmezettebb lett és 
ilyenkor a játékosok fokozottan bizonyítani 
akarnak az új edzônek.

Eredmények :
Tahitótfalu - Kisalag 3-0
gólok: Kovács Bence, Czifferi Tamás, Szávuj 
Zoltán
 
Vácszentlászló - Tahitótfalu 3-2

gólok: Kovács Bence, Szabó Norbert
 
Tahitótfalu - Tinnye 4-2
gólok: Kovács Bence (2), Czifferi Tamás, 
Papp Bence

Pilisszentlászló - Tahitótfalu 3-0
 
Pilisszentkereszt - Tahitótfalu 1-2
gólok: Szabó Norbert, Szávuj Zoltán

Turóczi Csaba
Tahitótfalu S. E.

„Tarolás” a Bozsik Programban

2013.05.07-én és 10-én a tahitótfalui fut-
ballpálya adott otthont a labdarúgó „Bozsik 
Intézményi Program” döntôinek.

Az elsô napon 5.-6. osztályos fiúcsapa-
tunk minden ellenfelét legyôzve végzett az 
élen, szintúgy a 2. napon a 7.-8. osztályos 
fiúcsapatunk, ahol felsôs leánycsapatunk 
szintén elsô helyezést ért el.

Mindhárom döntô régiós volt, mivel a 
budai és a szentendrei körzet csapatai talál-
koztak.

Tanulóink az összes különdíjat elhozták: 
Szabó Márton, Szávuj Tamás, Kulcsár Evelin 
mezônyjátékosok és Csorba András kapus.

Valamennyi játékosomnak szívbôl gratu-
lálok!

Ezúton is szeretném megköszönni Szûcs 
Kata testnevelô tanárnônek a döntôn való 
közremûködését. 

Nekem, mint a Program körzeti, illetve 
régiós szervezôjének nagy segítséget nyúj-
tott a sorsolások ismertetésétôl az eredmé-
nyek összegyûjtésén át az oklevelek megírá-
sáig és az érmek kiosztásáig.

2013.05.08.-án a váci Stadionban ren-
dezték meg a 12. Turóczi Béla Nemzetközi 
Labdarúgó Emléktornát a 15 éves korosz-
tálynak. A Pest megyei válogatottban szere-
pelt Mihály Dániel 8.a osztályos tanulónk is, 
akinek csapata minden ellenfelét legyôzve 
végzett az elsô helyen.

Daninak és csapatának az érmeket – nem 
véletlenül – Turóczi Csaba adta át nagy 
örömmel.

Gratulálunk Daninak és sok sikert kívá-
nunk futballista pályafutásához, hiszen ô 
tagja a korosztályos magyar nemzeti válo-
gatottnak is.

A képen – amelyet Mihály Attila készített 
– Mihály Dániel látható özv. Turóczi Béláné 
és Turóczi Csaba társaságában.

Turóczi Csaba
testnevelô tanár

Focihírek Iskolai 
sport
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Zeneiskolásaink május 5-én a Református 
templomban köszöntötték az Édesanyákat : 
Budai Nikolett, Csereklye Lili, Kovács Ajsa, 
Nyusa Levente furulyán, Bor Kata, Veimál 
Rebeka, Damenija Vitéz fuvolán, Szabó Letícia, 
Vaczó Dóra, Herceg Fülöp gitáron, Herceg 
Alíz hegedûn, Szimilkó Virág, Vaczó Julianna 
és Zsuzsanna zongorán játszottak. Gitáron 
közremûködött és a mûsort vezette Gellért 
Gabriella tanárnô. 

Május 7-én este Mozart: Szöktetés a szerájból  
címû operáját tekintettük meg az Operaházban. 
Ha a gyermekek és szülôk lelkesedése kitart, a 
következô tanévben-évadban is örömmel vállal-
juk az „opera-utak” szervezését!

Május 10-én a leányfalui Panoráma és Duna 
Idôsek otthonában fogadtak minket szeretettel 
. A fellépôk: Csereklye Lili, Horváth Lili, Kovács 
Kamilla (furulya), Kovács Karola (hegedû), Májer 
Hanna (fuvola), Schönberger Dominik (gitár), 

Halász Csenge, Szalai Nikolett és  Vaczó Julianna 
(zongora) voltak. 

Május 22-én és 23-án lezajlottak a zártkörû 
Etüd-skála vizsgák, melyen a zeneiskolai 2. osz-
tálytól  vettek részt növendékeink. Május 27-28-
án a szolfézs vizsgák, 29- 30-án pedig a nyilvános 
Tanszaki koncertek következnek. 

A tanév végéig még számos feladat vár ránk : 
– június 4-én a Trianon-emlékmûnél tartandó 

megemlékezésen vesznek részt zeneiskolása-
ink

– június 7-én 18 órától a Baptista imaházban 
tartunk Tanári koncertet, melyen tanár-diák 
kamarazenei produkciók is elhangoznak majd

– az Eperfesztiválon 14-én a Tûzzománc-kiállítás 
megnyitóján, és 16-án a Nagyszín padon lép-
nek föl növendékeink. 
Végül egy nyári gyermek-programra szeret-

ném felhívni a figyelmüket, melyet elsô alkalom-
mal rendezünk: 

CSICSERGÔTÔL DÜBÖRGÔIG
 Zenés hét 6-14 éves korig Tahitótfaluban
Idôpontok: 2013. július 29–augusztus 2., 
augusztus 5–9., naponta 9–17 óráig
 A foglalkozásokat zenetanárok vezetik. 

ZÁRÓKONCERT a résztvevô gyermekek 
közremûködésével pénteken 17 órától. 

 Részletes programot a szigetitita@gmail.
com címen kérhetnek. 

 Részvételi díj: 20 000 Ft, tahitótfalui gyer-
mekeknek 16 000 Ft, testvérek esetén 15% 
kedvezmény.

Ellátás: tízórai, ebéd, uzsonna
Jelentkezés: 2013. június 20-ig, 10 000 Ft 

befizetésével
Kapcsolat: szigetitita@gmail.com, vagy 

70/374-0142.
Gratzl Erika zongoratanár

Zeneiskolai hírek

Az ablakok fontos részei az épületeink-
nek, hiszen a helyiségek természetes meg-
világítását biztosítják.

A jól elhelyezett, megfelelô méretû nyílás-
zárók az épület energetikai tulajdonságait 
javíthatják, ám ellenkezô esetben télen és 
nyáron is csak rontják azt. Mindez a falak és 
az üvegezett felületek napsugárzással szem-
beni viselkedésébôl adódik, mely az oly 
sokszor hallott üvegházhatás vagy másként 
nevezve hôcsapda következménye. 

Mit jelent ez?
Az üveg speciális tulajdonsága, hogy az 

életet adó napsugarak rövidhullámainak 
nagy részét a helyiségbe beengedi, ám a 
helyiségbôl a felületre visszaverôdô belsô 
hôsugarakat már nem engedi át a külsô 
környezetbe. A benn rekedt meleg télen 
hatékonyan csökkentheti a fûtési költsége-
ket, de nyáron nagyon kellemetlen lehet. 
Nem szabad azonban megfeledkezni arról, 
hogy az ablak hôszigetelô képessége jóval 
a határoló falak értékei alatt marad (még 
a ma kapható legkorszerûbb háromrétegû 

üvegezéssel ellátott ablakoké is.) Döntô fon-
tosságú, hogy a nagy üvegfelületek milyen 
égtáj felé néznek, mert déli irányban az úgy-
nevezett sugárzási nyereség négyszeres az 
északi irányhoz képest. Vagyis a déli oldalon 
jóval több napfény hasznosítható, mint az 
északi oldalon.

  
Mi jellemzi még a nyílászárókat?

– Télen az ablakok belsô oldalának hômér-
séklete mindig alacsonyabb, mint a 
falaké, s ez túlzottan nagy felületek ese-
tén nagyon kellemetlen lehet. Az ablak 
közelében akkor is fázhatunk, ha egyéb-
ként kellemes 20-22 C° a belsô levegô 
hômérséklete; ezért kell a fûtôtesteket az 
ablakok alá helyezni.

– Az ablaküveg tokkal párosul, melyet be 
kell építeni a falba, méghozzá megfelelô 
légzárással, különben a szabadon hagyott 
réseken „húz be” a hideg.
Mindezek alapján azt kell mondanunk, 

hogy épületenergetikai szempontból az 
ablakok az épületek legkritikusabb szerke-
zetei. 

Ha egy felújítás keretében szeretnénk a 
nyílászárókat korszerûsíteni, a következô 
szempontok alapján mérlegeljünk:
– A korszerû többrétegû hôszigetelô üve-

gek ma már nem levegôvel, hanem gázzal 
töltöttek és Low-E bevonattal (alacsony 
emissziós bevonat) ellátottak, melyek 
nagymértékben javítják hôátbocsátási 
tulajdonságukat. Ezek kétrétegû válto-
zata körülbelül kétszer, háromrétegû 
változatuk körülbelül háromszor jobb, 
mint hagyományos levegôvel töltött tár-

saiké. Tisztában kell lennünk azonban 
azzal, hogy minél több rétegû egy üveg, 
annál kevesebb napenergia érkezik be a 
helyiségbe. Lehet, hogy egy déli fekvésû 
ablaknál a kétrétegû üveg beépítése 
hatékonyabb – a napsugárzás nyújtotta 
nagyobb hônyereség miatt –, éppen ezért 
nem biztos, hogy minden homlokzatra a 
legdrágább ablaktípust kell elhelyezni. 
Ha takarékoskodni akarunk, feltétlenül 
megéri egy számításos ellenôrzést elvé-
geztetni.

– Ha a felújítandó épület meglévô nyílászá-
rói megfelelô légzárású, jó anyagú, hagyo-
mányos belsô-külsô szárnnyal ellátott, 
úgynevezett kapcsolt gerébtokos ablakok, 
akkor azokat célszerû megtartani! Ebben 
az esetben – általában a külsô szárny 
üvege zését – gázzal töltött kétrétegû üve-
gezé sûre kell kicserélni, ezáltal a lehetô 
legjobb tulajdonságú szerkezetet kapjuk 
eredményül.
Bármilyen nyílászárónk is van, soha ne 

feledkezzünk meg azok árnyékolásáról. A 
három rétegû üvegezés nyáron kedvezôbb, 
mint a kétrétegû, de a külsô árnyékoló alkal-
mazása sokkal hatékonyabb. Ha nyílászárón-
kat kívülrôl hôszigetelt redônnyel védjük, 
nyáron kevésbé lesz szükség klímaberen-
dezés használatára, télen pedig éjszaka 
leengedve csökkenthetjük az energiavesz-
teséget.

Tartson velem a következô lapszámban is. 
Téma: Mit tegyek a tetôtérrel?

Téglássy Györgyi 
okleveles építészmérnök, 

energetikai szakértô

Takarékoskodjunk az energiával!
Mi legyen az ablakokkal?

Halász Csenge, Szalai Nikolett és  Vaczó Julianna 

Május 22-én és 23-án lezajlottak a zártkörû CSICSERGÔTÔL DÜBÖRGÔIG

tulajdonságukat. Ezek kétrétegû válto-
zata körülbelül kétszer, háromrétegû 
változatuk körülbelül háromszor jobb, 
mint hagyományos levegôvel töltött tár-
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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

1 2

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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Péntek
16,00   Faluház:Alberti Györgyi  festômûvész kiállítása  
16,00 Térzene – Baptista Gyülekezet Fúvószenekara
17,30 Ugráló talpak – ugrókötél csoport
18,00 Dred & Doris
19,00 Bell-E-vey Hastánc
19,30 Tûzzománc kiállítás  megnyitó
20,30 BEATRICE
22,30 Dj Dominique – Fergeteg Party / BanDJ , KissG , Gyurcsik 
Tibi X-Factor , DJ Tailor /

Szombat
10,00 Tahitótfalui  Vágta – Nemzeti  Vágta 
 elôfutama - Bodor majorban /belépés ingyenes/
 (bemutatókkal, celeb futamokkal, amatôr
 fogathajtó verseny)
10,00-16,00 Fantázia Malom gyerek  játszóház
13,00 Eperlekvár fôzés 
14,00 Íjászbemutató
14,30 Nótacsokor /Madarász Kati, Farkas Rozika,   
Liszter Sándor, ifj. Ökrös Tibor és népizenekara
15,15 Tûzzománc kiállítás díjkiosztó
16,00 TIMBERSPORTS  bemutató
16,45 Eperszüreti  Felvonulás- az Elôvágta 
 gyôzteseivel
17,15 Köszöntô és Elôvágta díjátadás – 
 Dr Budai Gyula államtitkár, Dr Sajtos Sándor 
 polgármester
17,40 Operett Gála / Fischl Mónika, Kékkovács 
 Mara, Vadász Dániel, Faragó Topy András /
18,40 Welldance Sporttánc Egyesület

20,30 Pataki Mûvek
21,15 Tüzijáték      -   Epertorta kóstoló
21,30 EDDA  MÛVEK
23,30 Bál – Delerium Trainers

Vasárnap
 9,00 Strandfoci - strandröplabda
10,00 – 17,00  VÉRADÁS
10.00 -  16.00  Gyerek Kézmûves Foglalkozások
11,00 Habakuk Bábszínház / Csodaszarvas bábjáték
13,00 Eperlekvár  fôzés
14,00 Íjászbemutató, térzene
14,00 BTS- Amatôr rock
15,00 BASE, Akrobatikus bemutató
15,30 Flat Band
16,45 Szentendrei Kenguru Ugrókötélcsoport
17,15 Tahitótfalui Zeneiskola
18,30 Don Attila Band
20,30 R – Go
22,00 Dj Dominique -  Fergeteg Party / BanDJ

EPER-ART Programok
14. péntek    19,00  Zenés, verses est - Baptista Imaház
15. szombat  17,30  Irodalmi est - Katolikus templom
16. vasárnap 18,00  Hegedû kvartett - Református templom
Magyar Termékalap Jótékonysági koncertje (Zene, tánc)
16. vasárnap 13-19,00 Móricz Zs. út 10/A
Belépô: minimum 1.000 Ft/fô
Részletek: eperfesztival.eu

EPERBOR-SÉTAHAJÓ Tahitótfalu, ingyenes

Tahitótfalu

 NON-STOP

A rendezvény szervezôje: a Tahitótfalui Lovassport Egylet és 
Tahitótfalu Község Önkormányzata

Fôtámogató: Vidékfejlesztési Minisztérium
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VÉGTELEN UTAZÁS
címmel

 
a Tahitótfalui Református Gyülekezet 2013. június 18. és 22. 

között napközis Vakációs Bibliahetet szervez olyan gyermekek 

számára, akik az elsô osztályt már befejezték és legfeljebb 

15 évesek. Kisebbeket is szeretettel fogadunk, de CSAK szülôi 

felügyelettel.

Délelôtt: bibliai történet, énektanulás, tízórai, sok játék.

Délután: ebéd és sport – ill. kézmûves foglalkozások.

Reggel 7.30-tól 16.30-ig folyamatos programok és felügyelet.

Helyszín: Isten tábora, a Fasori Református Gyülekezet tábor-

helye (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 gyüleke-

zet ezt köszönettel elfogadja. Azon családoknál, ahol a ház-

tartásban 3 vagy több 6-15 év közötti gyermek van, csak két 

részvételi díjat kell kifizetni, a többi gyermek táborozásának 

költségeit a gyülekezet átvállalja. 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

1 5
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Folytatás az 1. oldalról
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:
Nyári szünet
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.

Tahitótfalu júniusi programjai

Tahitótfalu Önkormányzata és a Tahitótfalui Lovassport Egylet nevében 
ezúton meghívjuk Önt és családját 2013. június 15-én
Tahitótfalui Vágta és Eperfesztivál rendezvényünkre.

A Tahitótfalui Vágta fôvédnökei: Tóth Katalin VM helyettes államtitkár, 
Dr. Harrach Péter Országgyûlési képviselô, a KDNP frakcióvezetôje,

 Lázár Vilmos a Magyar Lovassport Szövetség elnöke
Védnökök: Dr. Hegedûs Csaba a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, Nyíri Csaba Leányfalu polgármestere

Molnár Zsolt Szigetmonostor polgármestere, Németh Miklós Pócsmegyer polgármestere 
és Molnár Csaba Kisoroszi polgármestere

A Tahitótfalui Vágta programja (2013. június 15. szombat)
07:30 Érkezés a pályára – lovasok, fogatok

09:30 Pálya belovaglása, állatorvosi ellenôrzés
10:00 Sorsolás, technikai értekezlet

Programok 10:00 órától
Szalontai Zoltán Sheriff – western bemutatója

Megnyitó – Köszöntôt mond Tóth Katalin VM helyettes államtitkár és
Dr. Sajtos Sándor polgármester

A Visegrádi Szent György Lovagrend bemutatója 
11:00 Vágta elôfutamok 

13:00 órától 
Polgármesterek és közéleti személyiségek amatôr fogathajtó versenye

A Bodor Major csikós bemutatója
A „Koch ötös” bemutatkozása

15:30 A Vágta döntôje
16:30 indulás az Eperfesztivál fesztivál parkba– lovas fogatokkal; a verseny eredményhirdetése és díjátadás

Az Eperfesztivál részletes programja elérhetô a www.eperfesztival.eu 
és a www.tahitotfalu.hu internetes oldalakon.

Várjuk szeretettel Tahitótfaluban

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.: 06/27 511-511, Hibabejelentés: 
06/40881188, 1 mellék • 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.
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